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 COMUNICADO 
DIVULGAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

 
  

A Prefeitura Municipal de Barrinha (SP), com vista a obter a 
cotação mais vantajosa TORNA PÚBLICO: 

 
I – O Poder Executivo torna público o interesse de promover 

contratação de serviços de conserto dos componentes, reprogramação da 
memória, calibração no laser de leitura, fonte de alimentação e montagem do 
sistema no equipamento MODELO: ICR CHROME, cujo total a ser gasto com o 
objeto em questão no ano não ultrapassará o limite de valor a que alude o inciso 
II do art. 24 da Lei n. 8666/93. 

 
II – Assim sendo, com vista a obter proposta mais vantajosa o 

Órgão Público, de modo a formalizar procedimento de contratação direta de 
aquisição CONVOCA potenciais empresas do ramo a apresentarem orçamentos 
dos serviços objeto de consulta, que deverão ser apresentados no e-mail: 
cotacaobarrinha@gmail.com e cotacao@barrinha.sp.gov.br do setor de 
compras no prazo de três dias úteis conforme sugere a nova lei de licitações, 
compreendendo-se neste caso o período de 15/07 a 19/07/2021. 

 
III – De maneira concomitante, está sendo realizada pesquisa 

direta com ao menos 03 (três) fornecedora na forma da lei, sendo que ao final 
será analisada a proposta mais vantajosa, fazendo-se tudo constar dos autos. 

 
IV – Como condição para formalização de futuro contrato, a 

proponente que apresentar o melhor orçamento deve comprovar sua regular 
habilitação, devendo apresentar ao Órgão após solicitação: contrato social; 
Certidão Conjunta expedida junto a SRF; Certidão de Regularidade Fiscal (FGTS) e 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista;  
 

Barrinha- SP, 15 de julho de 2021. 
 
 
 
 

MARCOS ANTÔNIO BEZAM 
Secretario Da Saúde 

http://www.barrinha.sp.gov.br/
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Modelo de ORÇAMENTO 

 
 

 Dados da Empresa 
 
Razão Social: 
CNPJ: 
Responsável: 
CPF:  
Cargo: 
Endereço: 
Telefone: 
E-mail: 
 
 
Objeto: prestação de serviços de conserto dos componentes, reprogramação da 
memória, calibração no laser de leitura, fonte de alimentação, montagem do 
sistema. 
 
Valor unitário dos serviços ..................... R$ 
 
Valor total dos Serviços ...... R$  
 
 
Prazo de validade mínima da proposta: 30 dias 
 
 
Local, data 
 
Assinatura responsável (carimbo de CNPJ empresa) 
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