
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJN" 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração
COMISSÃO PERMANENTE DELICITAÇÃO

AUTUAÇÃO DO PROCESSO
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Hoje, dia 19 de Janeiro de 2021, autuo o processo licitatório que adiante se
vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu Sostenes Fernando Alves de Sousa, Pregoeiro, o
subscrevo.

DA LICITAÇÃO:
-Processo Administrativo 0401001/2021
-Modalidade: Pregão Presencial -SRP
-Requisitante: Secretaria Municipal de Administração, Educação, Saúde e Assistência
Social.-'''"'^7T~ -- - ----

-Tipo de Licitação: Ménõr preço por Item. ' ^ , 1

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Fundamenta-se na Lei' n' lÕ.520(20G2,;-:Léi;Complernentar n" 123/20Õ6 alterada pela Lei
Compiementari n" 147/2014 eb que couber-a-teTri^SiiSÓe/és.e suas demais legislações pertinentes.
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Registro
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2021.

dè Preços parava '̂Aquisição "de •^Gprnbustíveis ',é-;Lübrifícántes para atender as
as diversas secretárias do'Mun!ÇÍp|b'dê;,São João,^dqVPatos/MA'para o exercício de
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ESTIMATIVA DO VALOR:

_ WW \l-vs .L ^ ! •I'l • iO valor considerado-cbmo estimati^^ para esse~pbjeto/foL determinado c.òm base numa
média aritmética simples\dásVprbpostas. cprnerciais obVidas.juntò^^aojBancb de Preços, portanto,
estima-se ovalor de.R$ 1.529.97^6,48 (Üm.mílhão quinhentos eyirite/e"hdve mil novecentos esetenta
e seis reais e quarenta e oito centavos);:-., \

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS: ' V!

• Edispensada a certificação de,dotaçãò órçarrientária'nos processos licitatóHòs para registro
de preços, nosltermos dò art. IS-da Lei Federal n^. 8.666/93, devendo ser informada'no ato compra.
A emissão da nota de empenho ficará"a cargo do Setor de Contabilidade da Prefeitura, devendo
constar no mesmo número do Processo Licitatório pu^ número do Contrato, anexando a cópia ao
Processo Adminíitrátivõ bè Licitação. O Setor de Compras"sblicItãrá ãõ^Setor de Contabilidade, a
emissão da nota de reserva de dotação orçamentária, bem como, a nota de empenho que deverá
conter a autorização do ordenador de despesas.

São João dos PatQi/M^ejh 19 de JjfneJfo de 2021.
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