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AUTUAÇÃO DO PROCESSO j
Hoje, dia 01 de fevereiro de 2021, autuo o processo licitatório que adiante se vê,

do que para constar, lavrei este termo. Eu Sostenes Fernando A ves de Sousa, Pregoeiro,
o subscrevo.

DA LICITAÇÃO:

-Processo Administrativo 1401001/2021 |
-Modalidade:.Pregão-Presencial-- SRP
-Reqüísitante: Secretarias Municipais de Administração, Educação, Saúde e
Assistência Social. ^
/-Tipo de Licitação: Menor preço por Item.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

-•T 1

Fundamenta-se na Léi, n®'.10:520/2002; Lei ÉompíémènfaFn" 123/2006 alterada
jo.1:4 '̂é ''õ que-coúlDer-?â Lei n® Í8.666/93'e! suas demaispela Lei Complementarm®^T47/2_0j:4^'e-'o que-

legislações pertinentes'.-/:%"
y-L-' J •.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO:/ / -

' ,• s/\'/ M I. '
Règistro de Preços para futura è eventual contratação'de empresa especializada

para prestação de serviços''de manutenção preventivài'é '̂çorfètiva nos|; veículos leves,
pesados e sêmipesados, máquinas e equipamentos^.pèsadost jpertencentes à frota do
Município de(São João dos pitõs/MÃ, cómpreéndêndpirs'serviços ide reparos mecânicos
em geral, elétricos, alinhamento; evbalânceamento;, estofam^ funilaria.j lanternagem,
pintura, tapeçaria, estofamèhto, sistema .dèfmolasí.'deJ[ar condicionado, caixa de
câmbio, soldás,^ escaparhéntò,s,,~r'ãdiadores, suspensão,,'.sisterjna'' de freios, bem como,
retifica de motores e bombá^Voutro's--serviço% afins décèssar os ao cornpleto e perfeito
funcionamento dos veículos./,-.-;C. .>7: / ' ' ' '

ESTIMATIVA DÒ VALOR:
Vritó

h' I
ly.f

r;

Ojvalor considerado como estimativa para esse objetoJoideterminado com base
numa média aritmética simples das propostas comerciais obtidas junto ao Banco de Preços,
portanto, estima-se o valor de R$ 759.344,60 (setecentos e cinqüenta e nov.é mil, trezentos
e quarenta e quatro reais e sessenta centavos).

I

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOST "

É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios
para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal n°. 8.666/93, devendo ser
informada no ato da compra. Aemissão da nota de empenho jficará acargo do Setor de
Contabilidade da Prefeitura, devendo constar no mesmo número do Processo Licitatório ou
número do Contrato, anexando a cópia ao Processo Administrativo de Licitação. O Setor de
Compras solicitará ao Setor de Contabilidade, a emissão da nota de reserva de dotação
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orçamentária, bem como, a nota de empenho que deverá conterá autorização do ordenador
de despesas.

São João dos Patos/MA, em 08 de fevereiro de 2021.

üWÜ
'síerfés^^Perriando Alves de Sousa

Pregoeiro
Portaria n° 029/2021
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