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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Despacho Autorizatório

I – Em vista do con�do nos presentes autos, em especial das manifestações de SMDU/CG – 028455251 e
de SMDU/GAB - 028473608, e da Assessoria Jurídica desta Secretaria – 028473931, com fundamento no
ar�go 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93, ar�go 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014, AUTORIZO a
contratação da empresa LOGFLEX COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 96.317.169/0001-49, para fornecimento de 24.000 cestas básicas em caráter emergencial para serem
distribuidas, por meio do Programa Cidade Solidária, para as famílias vulneráveis, em virtude da
Pandemia do novo COVID-19, pelo período de 15 (quinze) dias, e que deverá atender as especificações
constantes no Termo de Referência - 028424221, pelo valor total es�mado de R$ 1.845.600,00 (hum
milhão oitocentos e quarenta e cinco mil e seiscentos reais).

II - Em consequência, AUTORIZO o empenhamento do valor de R$ 1.845.600,00 (hum milhão oitocentos
e quarenta e cinco mil e seiscentos reais) à empresa LOGFLEX COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 96.317.169/0001-49, que onerará a dotação orçamentária nº
93.10.08.244.3023.6.167.3.3.90.32.00.00., para cobertura das despesas deste exercício, consoante Nota
de Reserva com Transferência nº 28.042 – 028473127.

III - APROVO a minuta do termo de contrato – 028472871.

IV - NOMEIO os servidores Eliana Maria das Dores Gomes - RF: 746.958.6 e Beatriz Bruno Mendes - RF:
748.681.2, como fiscais �tular e suplente, respec�vamente.

V - Publique-se.

VI - Após, à CAF para providências subsequentes.

                     

FERNANDO CHUCRE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SMDU

Documento assinado eletronicamente por Fernando Chucre, Secretário(a), em 28/04/2020, às
22:44, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015
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