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Hoje; dia 19 de Janeiro de 2021; autuo o processo iicitatório que adiante se vê, do que
para constar; lavrei este termo. EuSóstenes Fernando Alves de Sousa, PregoeirO; o subscrevo.

DA LICITAÇÃO:
-Processo Administrativo 0401002/2021
-Modalidade: Pregão Presencial - SRP
-Requisitante: Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Saúde;

Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social
-Tipp.de Lici^ãò"Mênõr'prêçõ'pT)f'Í^

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Fundamenta-se na Lei n" 10.520/2002, Lei Complementar n
e o que ccubeij a Lei n° 8.666/93 e demais legjsl_ações,í)ertinentes.

DO OBJETO DÃ LICITAÇÃO: ::/>•-

i. 1

Registro de..^çps--para o fornecimento sob demanda-dp (^s^iquefeitb de Petróleo -
GLP (gás de cozinha), acondic.lohádÕ
necessidades das diversas secretarias

í
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ESTIMATIVA DO VALOR:

icionado.. em ..Cilindro ide P-13 -\ bot
etarias. ;'A

bòtljãp

' n3/2006 e;suas alterações

13 kg, visando atender as

• t il ' P- <""• ' ''' "" " liO valopconsiderado comolestimativa para esses objeto foi determinado com base numa
média aritmética simples dpsTpfeços^pbtidos junto ao Banpo.de P.reçosl,portanto;' estima-se ovalor
de R$ 66.732,15 (sessenta^e^seis miÇsètecentos e trinta é^dois reais equirizé centavos).
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DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS: \ !; ) i
! ^ ! y 1 I

Édispensada a certificação dè:yÓtaçãò^p7çámentáfiá'nps'processos iicltatórips para registro
de preços, nos termos do art. IS.dà lei Federai-nC8:666/93, delerídò ser informada no ato
contratação. AÍemissão da nota de empenho ficará acargo do Setor dej Contabilidade da Prefeitura,
devendo constar no mesmo número do Processo Licitatório ou número' do Contrato, anexando a

I pi' 1 'copia ao Processo Administrativo de Licitação. O Setor.de Coniprásrsoiicitará ao Setor de
Contabilidade,!a emissão da nota de reserva de dotação orçameníárjâ, .bern como, a nota de
empenho que deverá conter a autorização do ordenador de despesas. '

São João dos Patos/MA, em 19 de janeiro de 2021.

Sóstenes ndo
.

Pregoeiro
Portaria n2 029/2021

Ives de Sousa


