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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO  

Considerando as publicações dos Decretos Municipais n.ºs 8.105/20, 8.106/20 e 8.107/20, que tratam das medidas 

emergenciais e temporárias de prevenção do COVID-19; 

Considerando a decretação de “Situação de Emergência” no âmbito do Município de Campos do Jordão, nos termos do Decreto 

Municipal n.º 8.106/20; 

Considerando o teor dos artigos 2º e 5º do Decreto Municipal n.º 8.106/20, que dispõem acerca da aquisição de bens e 

contratação de serviços destinados ao enfrentamento da emergência, por dispnsa de licitação; 

E, por final, considerando a solicitação de aquisição de cesta básicas pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e 

pelo Fundo Social de Solidariedade, cujas razões e justificativas foram devidamente amparadas por respectivo parecer jurídico da 

Secretaria Municipal de Justiça. 

A Secretaria Municipal de Administração, com base nas considerações acima relacionadas, bem como diante do disposto nos 

artigos 24, IV e 26 da Lei 8.666/93, de suas posteriores alterações, e em face do suporte legal apresentado, RATIFICO o 

processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 005/2020 para contratação da empresa COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP, inscrita no CNPJ 

sob o nº 18.387.904/0001-87, para AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE SOCIAL, pelo prazo inicial de até 90 (noventa) dias, para fornecimento de forma parcelada de 1.500 Cestas 

Básicas, pelo valor unitário de R$ 106,10 (cento e seis reais e dez centavos) por cada Cesta Básica, totalizando o valor global de 

R$ 159.150,00 (cento e cinquenta e nove mil e cento e cinquenta reais). 

Em consequência, AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho a favor da empresa COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP, inscrita no 

CNPJ sob o nº 18.387.904/0001-87, onerando as dotações orçamentárias de acordo com as reservas orçamentárias realizadas 

pela Secretaria Municipal de finanças. 

Publique-se. 

Campos do Jordão, 31 de março de 2020. 

MARCOS ANTONIO CHIOVETTI 
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