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DECRETO N.° 005120017 

"Estabelece E' forno de iorr a 11 r ,:j (ic  

preços para definição co i o r 	'ac; 

para aquisição de n'era a: c : 	( 1 

prestação de se/viços, 	 iHC 

Município dE Monsenhor C 	- 

mediante procesEo licita;óri 	: 

providências. 

A Peeit;  Mi'iic:p 	de Monsenhor Paulo, no uso c.as atribuiçdes 1 e li e ãc: 

ccnl-eadas pela ci :gãr -ai Municipal, e em razão da necessidade de df?fir'c à1 i' 	de 

refeencia cc c isto, par auisiçio de mercadorias e prestaçdo de srv ç 	i 1H dc 

clete - fina-  O vai r ni-d o 	rrer-:aclo, a orientar o processo licitatdrio, 

DEC R EV. 

Art. V. O Mu  2ÍiC torto para aquisição de mercadorias, 'uanto çanc )iE-sla;-'1r i( 

ser'. cosfc ri-  e-if os ci ::r atados por terceiro, apurará o custo médio de e err, i 

-- r i€ ria te :arsu a i oase de dados do Tribunal de Corista do Es:E 1 :se LIras 

Geril E, at aves do sitia 
	

letrônico 'ww.fiscaIizandocomtce tce rnq.qov br 	tcaln LII 

por contur 9 /Cr' a íe - ucs ti- C 

II -- rAed ntc :;or a .4a à oase de dados do Governo do Estado Je r1i i 	:;r53Ie 

atraias do ;iii  elEIrÔ rio: 
	
'i .compras rnq.qov  br ou outro que por vei 	nL 

sLlbl:u -Ir 

III - r.lcd irlt'3 pESI i s a de reços praticads na reg oo em que es 	1 a- i 

Muraípio de A nsErlhi,ir CL IDI 

IV - V e 1 '. nt€ aesq isa de preços práticos dentro do Monicipio de Mor 	- li r 

Paragrafc úrlii:c'. 1 Dia-rã O município utilizar, uma, alqurras ou lidas É, i: se; CII 

dada; supríicit do-, a a 	criterio na busca da melhor rr argern de reç 1 	c 

a' erra ao inter -ssi 	Á 	os, observados os princípios Constitucionais e ; Ir .3! ri Ea cl 

1_ei -1(366/ 

Art. 2" E-  te li  et cinra cri vigor ria data da sua pub icac;ão. 

Mor sorti r Paulo 3 de janeiro de 2017. 

)r.Lj&2aL ruJj.. 
Letícia Aparecida Belato Martin!; 


