SIAI - ANEXO XXXVIII
COMPROVANTE DE ENVIO DE DADOS/DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÃO/SELEÇÃO

UNIDADE ADMINISTRATIVA:
UNIDADE GESTORA:
PROCESSO DE DESPESA:
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

PREF.MUN.SERRA CAIADA
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
19040002/16
Licitação Pública

NÚMERO DO RECIBO:

89090

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:
Número da Licitação/Seleção:

000015/2016

Data da Publicação do Aviso:

22/04/2016

Modalidade/Procedimento:

SRP - Pregão Presencial

Fundamento Legal:

Lei 10.520/02, art. 11

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Valor Total Orçado:

R$ 552.840,00

Objeto:

Registro de preços para aquisição de pneus novos diversos, protetor de pneus e câmaras de
ar, baterias automotivas diversas e a contratação dos serviços de reforma de pneus
(Recapagem e/ou Recauchutagem e/ou Remoldagem); para atendimento da frota municipal de
veículos e maquinas suprindo as necessidades da administração municipal; fundos municipais
de saúde e assistência social, especificados no Anexo I Termo de Referência

INFORMAÇÕES SOBRE O ORDENADOR DE DESPESAS:
Nome:
CPF:

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
069.790.147-57

ORIGEM DO RECURSO:
Recurso Próprio:

R$ 552.840,00

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

EDITAL_PP_015_SRP__PNEUS_BATERIAS.pdf
F7BDF2326F1A80D76235158928B45703

JUSTIFICATIVA(S):
A presente solicitação tem como justificativa a necessidade de constantes manutenções dos veículos e máquinas da Frota
Municipal, visando maior segurança no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, transporte de pacientes, bem como,
melhor locomoção, garantindo maior agilidade nos serviços prestados pela Municipalidade.
•
Faz-se necessário a aquisição de pneus novos diversos, protetor de pneus e câmaras de ar, baterias automotivas diversas e a
contratação dos serviços de reforma de pneus (Recapagem e/ou Recauchutagem e/ou Remoldagem); para atendimento da frota
municipal de veículos e maquinas suprindo as necessidades da administração municipal; fundos municipais de saúde e
assistência social.
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: 89.090

Codigo Validador do Recibo: f51ff9d2.16d52883.0a54333f.a78a0efe
Data e hora da criação deste Documento: 23/04/2016 22:17:00

