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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N°06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração
SETOR DE PROTOCOLO

AUTUAÇÃO DO PROCESSO
Aos 13 (Treze) dias do mês de abril do ano de 2022 autuo o processo licitatório
que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu Francisco Eduardo da Veiga
Lopes —Presidente da CPL, Presidente da CPL, o subscrevo.
DA LICITAÇÃO:
-Processo Administrativo n° 02.0803.001/2022
-Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N.° 002/2022 - SRP
-Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde.
-Tipo de Licitação: MENOR PREÇO/ ITEM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Fundamenta-se na Lei n° 8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela
Lei Complementar n° 147/2014 e o que couber demais legislações pertinentes.
DO OBJETO DA LICITAÇÃO:
Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gases
medicinais e cilindros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
ESTIMATIVA DO VALOR:
O valor considerado como estimativa para esse objeto foi determinado com base
numa média aritmética simples das propostas comerciais obtidas junto ao mercado,
portanto, estima-se o valor de R$ 390.214,44 (Trezentos e noventa mil, duzentos e quatorze
reais e quarenta e quatro centavos).
DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS:
As despesas serão custeadas através da seguinte dotação orçamentária:
Conforme Decreto Federal n° 7.892/2021, Capítulo V, art. 7°, §2° para registro de preços
não se faz necessário de início a indicação de dotação orçamentária, que somente será
exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
São João dos Patos/MA, em 13 de abril de 2022

Veiga

Francisco Eduardo da
Lopes
Pregoeiro
Portaria n° 012/2022

www. saojoaodospatos. ma. gov. br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

}

PRE FE3TURA D.E

SAO JOÃO
, DOSPATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N° 06.089.668/0001-33

- ' '' çoV fiNo PU P000

Secretaria Municipal de Administração
SETOR DE PROTOCOLO

AUTUAÇÃO DO PROCESSO
Aos 13 (Treze) dias do mês de abril do ano de 2022 autuo o processo licitatório
que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu Francisco Eduardo da Veiga
Lopes —Presidente da CPL, Presidente da CPL, o subscrevo.
DA LICITAÇÃO:
-Processo Administrativo n° 02.0803.001/2022
-Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N.° 002/2022 - SRP
-Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde.
-Tipo de Licitação: MENOR PREÇO/ ITEM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Fundamenta-se na Lei n° 8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela
Lei Complementar n° 147/2014 e o que couber demais legislações pertinentes.
DO OBJETO DA LICITAÇÃO:
Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de medicamentos
diversos de demandas judiciais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde.
ESTIMATIVA DO VALOR:
O valor considerado como estimativa para esse objeto foi determinado com base
numa média aritmética simples das propostas comerciais obtidas junto ao mercado,
portanto, estima-se o valor de R$ 390.214,44 (Trezentos e noventa mil, duzentos e quatorze
reais e quarenta e quatro centavos).
DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS:
As despesas serão custeadas através da seguinte dotação orçamentária:
Conforme Decreto Federal n° 7.892/2029, Capítulo V, art. 7° §2° para registro de preços
não se faz necessário de início a indicação de dotação orçamentária, que somente será
exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
São João dos Patos/MA, em 13 de abril de 2022
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