
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N" 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração
COMISSÃO PERMANENTE DELICITAÇÃO

AUTUAÇÃO DO PROCESSO

unicefc^i

FOLHA n°

Hoje, dia 19 de janeiro de 2021, autuo o processo licitatóriò que adiante se
vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu Sostenes Fernando Alves de Sousa, Pregoeiro, o
subscrevo.

DA LICITAÇÃO:

Social

-Processo Administrativo 0701001/2021

-Modalidade: Pregão Presencial - SRP

-Requisitante: Secretaria Municipal de Administração, Educação, Saúde e Assistência

-Tipo de Licitação:.Menor preço por Item.
/ I

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Fundamenta-se na Lei n° lÒ.52Õ72b02,^Léi Complementar n" 123/2006 alterada pela Lei
Complementar,n"147/2014 e o que couber á Lei'n° 8.666/93 e suas demais legislações pertinentes.

DO OBJETO DA LICITAÇAOiT:

'i . '•'%••• ' 1Registro de Preços'̂ pams^lá. prestação i;de' serviços de /Dèsinsetização; Desratização,
Descupinização, ^Roço, Capina; Poda de;Árvores, Limpeza de Caixa d^água e Limpeza de Cisterna para
as diversas secretarias de São João dos Pâtòs/MA.'.; V-X.

! \ *

ESTIMATIVA DÒ VALOR:

Ovalor considerado como'èstimativa para essevobjeto Toi determinado com base numa
média aritmética slmplesfdás;. '̂proppstás comerciais obtidarjunto.-ao-Banco de Preços, portanto,
estima-se o vajor de R$ 245.786;,Ó(3 "(Duzentos e quareiitáre"cipco mil setecentos e oitenta e seis
reais).

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS:-.. ?j) .
I í"""

f

Édispensada a certificação de dotação orçamentárla nos processos licitatóriòs para registro
de preços, nosltermos .do art. 15 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 Licitatóriò ou número do Contrato, anexando a cópia ao
Processo Administrativo de Licitação..0, Setor de Compras solicitará .ao^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 Patos/MA^ em 19de janeiro de 2021.

)Os^enes>èTnan(JS"Àíves'de SousaÇ^^ '̂̂ ^
Pregoeiro
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