
-

PREFEIÍURA MUNICIPAL OE ALÍOALEGRE DO PINDARÉ. MA
Av. João Xxlll, S/N - C€ntro
CNPJ: 0í.61 2.E32000't-2'l

ADJUDICAÇÃO

REFERENTE: Processo no. 38712021 - Sec. Municipal de Saúde e Sec. Municipal de
Assistência Social, Trabalho e Cidadania / Pregáo Presencial SRp no OO,|2O22.

OBJETO: "Fornecimento, sob demanda. de combustíveis (gasolina c,omum e óleo diesel S-
10), para âbaíecimento da frota de veiculos das Secretariâs Municipal de Saúde e
Assiíênciâ Social, Trabalho e Cidadania do Municipio de Alto Ategre do pindaré, que

^ 
disponha de pelo menos 1 (um) posto de abastecimento, @m sede a pelo âo menos 4okm
de distáncra da sede do Município, e que funcione diariamente, 24h por dia".

AMPARO LEGAL: Lei Federal n '10.52012002 e DecÍeto Federal n.3.555/2000, âpticado
subsidiariamente a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alteraÉes e demais normas
pertinentes à espécie.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 898.070,80 (oitocentos e noventa e oito mil e setenta
reais e oitenta centâvos).

PRAZO DE EXECUçÃO: Conformê Editat.

O Presidente da Comissáo permanente de Licitaçáo da prefeitura
Íúunicipalde Alto Alegre do PindaÍó, atribuiçóes que lhes são coníerid'as pela Lei Federal
no 10.52012002 e lei Federal n. 8.666/1993, após a classiÍicaÉo e habititaçáo das licitanles
concorrentes do Pregáo Presencial SRp n. 001/2022, em 30.O3.2022, resotue ADJUDICAR
o objeto aclma especificado com a empresa IIACHAOO JUNTOR E CIA LTDÂ - ÍllE,
inscrita no Cadasko Nacional de pessoa JurÍdicâ - CNPJ do Minastério da Fazenda sob o no
09.350.567/000162, com sede na Av. Ca'",)ás,276, Centro. CEp: 65.398-000, Município de
Afto Alegre do Pindaré/MA, vencedora dos ltêns no Oí e 02, com maior desconto nâ
porcentagem de 0.1% e valor total dê RS 896.605.60 Íoitocentos ê noventa e seis mil.
seiscontos e cinco reais ê sêssênta centavosl.

Alto AlegÍe do Pindaré/MA, 04 de Abrit de 2022.
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE ÂLTO ALEGRE DO PINDARÉ. UA

Âv. Joáo XX , S/N - CêíÍro
CNPJ: 01.612.8320001-21

Às Sêcretraria Municipal dê Saúde e a SecÍetáÍia Municipal de Assistência Social, Trabalho e
Cidadania, encâmanhamos o Processo no.38712021 - Sec. Municipal de Saúde e Sec.
Municipal de Assistência Social, Trabalho ê Cidâdania / prêgáo presenciel SRp no
00112022, com a Adjudicação datada dê 04 de Abril dã 2022, para fins de
Homologação.

lnÍormamos que o valor tgtal estimado por êía pÍeÍeitura foi R$
898.070,80 (oitocenlos e noventa e oito mil e setenta reais e oitenta centavos) e que o valor
adjudicado foide R§ 896.605,60 (oitocentos e noventa e seis mil, seiscentos e cinco reais e
sessenta centavos), havendo, poítanto, uma redução de custo no valor de Rs í./t6S,2O (mil,
quatrocentos ê sêssenta e cinco rêais e vinte centavos).

No mars, sugere-se que previamenle o envio ao prefeilo Municipal de Alto
Alegre do PindaÍe, sejam, enviado os autos a Controladoria lntema paÍa análise.

Alto Alegre do Pindâré/[IA. 04 de Abril de 2022.
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