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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001 -87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAlo,100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADN
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AUTUACAO D0 PROCESSO
Pelo presente processo administrativo, que trata do Registro de Pregos, para
eventuais contratap6es de pessoa(s) juridica(s) para fomecimentos brinquedos pedag6gicos
diversos e materiais esportivos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Mat6es do Norte/MA, autuo o processo licitat6rio que adiante se ve, do que para constar,
lavrei este termo. Eu Marlene Serra Coelho, Secretdria Municipal de Administragao e
Financas, o subscrevo.

DA LICITACAO:
Processo Administrativo n° 0311001 /2021

A

Modalidade: Pregao Eletr6nico
6rgao Gerenciador: Administragao e Finangas, e Educagao.
Tipo de Licitapao: Menor Pre¢o por Item.

FUNDAMENTACAO LEGAL :
Fundanenta-se na Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2013,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993, Lei
Complementar n° 123/2006, com redagao dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de
agosto de 2014 e alterada pela demais normas pertinentes a esp6cie.

D0 0BJET0 DA LICITACAO:
Registro de Pregos, para eventuais contratap6es de pessoa(s) juridica(s) para
fomecimentos brinquedos pedag6gicos diversos e materiais esportivos para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Matoes do Norte/MA.

a

ESTIMATIVA D0 VALOR:
0 prego considerado como estimativa para o objeto do presente termo de referencia
foi determinado com base em pesquisas de pregos realizadas atraves do Sistema do Banco de
Pregos, com base em tal procedimento foi estimado o valor total de R$ 317.084,88 (trezentos
e dezessete nil, oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

DA INDICACAO DOS RECURSOS:
As despesas decorrentes desta licitapao correrao por conta de recursos consignados no
Organento Geral da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, que sera informado no ato
de formalizapao do contrato, confome Art. 7° § 2° do Decreto Federal n° 7.892/2013.

Mat6es do Norte -MA,11 de novembro 2021.
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