SIAI - ANEXO XXXVIII
COMPROVANTE DE ENVIO DE EDITAL/CONVITE PARA O TCE/RN
UNIDADE ADMINISTRATIVA:
UNIDADE GESTORA:
PROCESSO DE DESPESA:
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

PREF.MUN.SERRA CAIADA
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
04020001/15
Licitação Pública

NÚMERO DO RECIBO:

66719

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:
Número da Licitação:

000003/2015

Data da Publicação do Aviso:

06/02/2015

Modalidade/Procedimento:

Pregão Presencial

Fundamento Legal:

Lei 10.520/02, art. 1°

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Valor Orçado:

R$ 548.143,86

Objeto:

Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços em
caráter continuado de recarga de cartuchos para impressoras jato de tinta e de remanufatura de
cartuchos de toner para impressoras laser com troca de cilindro e chip, das diversas máquinas
que integram o Patrimônio deste Município, bem como a aquisição de cartuchos e toners
novos, especificados no Termo de Referência que acompanha este Edital em forma de Anexo I.

ORIGEM DO RECURSO:
Recurso Próprio:

R$ 548.143,86

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA:
Nome do Arquivo Anexado:
Código Validador do Arquivo:

EDITAL_PP_003_SRP__CARTUCHOS_E_TONERS.pdf
D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E

JUSTIFICATIVA(S):
•
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, devido a necessidade de manutenção das suas atividades
administrativas.
•
Faz-se necessário o Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços em caráter
continuado de recarga de cartuchos para impressoras jato de tinta e de remanufatura de cartuchos de toner para impressoras laser
com troca de cilindro e chip, das diversas máquinas que integram o Patrimônio deste Município, bem como a aquisição de
cartuchos e toners novos.
Importante:

Este recibo deverá ser encaminhado à equipe responsável pelo preenchimento do SIAI Fiscal do ano corrente, a fim de
que o seu número seja aposto em campo específico do Anexo XIII do bimestre em que se dê a conclusão do certame
licitatório ora informado ao TCE/RN.
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte
Protocolo de entrega de informações via internet
Número do Recibo: 66.719

Codigo Validador do Recibo: 5ef9bfea.8f6fecb7.ddc0d9cf.1b288cf6
Data/Hora: 14/02/2015 21:02:0

