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ATA DA REUNIÃO RELATIVA AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 51/2019 

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2019. 

 

Ao(s) 15 (quinze) dias do mês de julho, do ano de 2019, às 09:00 horas, com observância 

às disposições contidas na Lei de Licitações e Contratos e ao Decreto Municipal 

2346/2011, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, com a 

finalidade de analisar a adesão do Município à Ata de  Registro de Preços, decorrente do 

Pregão Presencial  nº 021/2019, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BUENÓPOLIS. Aberta a sessão, constatamos:  

 

1 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Estadual de nº 44.787/08 

 

2 – COMPROVAÇÃO DA VANTAGEM: a adesão ao registro de preços para aquisição 

de peças para manutenção de poços artesianos no município de Morro da Garça, 

conservação e recuperação dos poços artesianos do município com fornecimento de 

peças, visto que não será necessária abertura de processo licitatório. 

 

3 - JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Os preços constantes do pregão registro de preços de 

021/2019 são compatíveis com os preços praticados em mercado, conforme pesquisa 

prévia de mercado e avaliação.  

4- JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO: Aquisição de peças para manutenção de poços 

artesianos no município de Morro da Garça, o fornecimento de peças faz-se necessária 

uma fez que as localidades não podem ficar sem a manutenção dos poços, pois eles são a 

fonte de abastecimento de água para as localidades. 

 

 

5 – Há prévia consulta e anuência do órgão gerenciador do pregão da ata do registro de 

preços de nº 021/2019, bem como indicação dos possíveis fornecedores e respectivos 

preços a serem praticados obedecidas a ordem de classificação. 
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A Comissão decidiu recomendar a Adesão do Pregão ao Registro de Preços nº 021/2019, 

realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOPOLIS. 

 

 

Nada mais havendo a ser consignado em ata, foi encerrada a reunião. 

 

 

Prefeitura Municipal de 15, julho de 2019. 

 

 

Presidente:_______________________________________________________ 

 

Membros: ___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


