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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ,
i
j

AUTUAÇÃO DO PROCESSO !

ur n

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 A
subscrevo.

ves de Sousa, Pregoeíro, o

DA LICITAÇÃO:
-Processo Administrativo 0701003/2021
-Modalidade: Pregão Presencial-SRP j
-Requisitante: Secretaria Municipal de Assistência Social |
-Tipo de Licitação: Menor preço por Item. í' _

ícií
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Fundamenta-se na Lei^n" 10.520/2002, Lei Complérnentar n" |'123/2006 alterada pela Lei
Complementar " -o«

DO OBJETO DA

n" 147/2014.eoque còubér a, Le[jj3^_^666/93 esuas derria^is legislações pertinentes.

LICITAÇÃO: ' 1 '• I,
. . . ... i

de Preços'para-êvèntuáls aquisições de gênerps'"álimehtícios da cesta básica para
* J-A/. I .

Registro

distribuição gratuita ás famílias,carentes,do..Municípiò de SãoJciãcdòs

j IrÁ'
ESTIMATIVA DO VALOR: V\ • .M\{/-

(K- —,! % .-flM'.-!'
.1 .... . Iwi-— . Ji Jr 'J LO valor considerado como estimativa para essè~^bjèto foif dèterminadoJcbm base numa

( ' — • i»ii—I* ' j I11 í'" ^ Imedia aritmética simples das proposTâTwTfrérciãirõbtidaTjuntõjãOfiBancò de Preços, portanto,
iL-j-/A ______ _ _ . ... 0.! ..

íis).

de preços
registro

compra.

Edispensadã a GertificaçãO'dè"dbtaçãò.orçarnentáfiimbs."procéssos licitatóriòs para
1 . ' n lli '•eços, nos terrnos do art. 15 da Lei Fecièrái'n2.j8.666/93í devendo ser infòrmada^no ato

Aemissão da nota de empenho ficárá'ã^cargõ,^dp;SetoTtde-Contabilidade' da Prefeitura, devendo
constar no mesmo núrnero do Processo LicitatòYib ou número do ConWato, anexando a cópia ao
Processo Administrativo de Licitação. OSetor de Compras soiicitará Io ^tor dei Contabilidade, a
emissão da nota de reserva de dotação õrçarhentária, bem como, anpWde empenho que deverá
conter a autorização do ordenador de despesas.

ÍJ.

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

Sckjene^ernamíoÃ^s de Sousa
Pregoeiro

Portaria ns 029/2021

www.saoJoaodospatos.ma.gov.br ; ' i
Av.Getúiio Vargas, 135,Centro - CEP: 65.665-000, SãoJoãodós Patos/MA


