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AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/FORNECIMENTO nº 08/2021

 

Processo Licitatório nº 14/2020 - Pregão Eletrônico nº 15/2020
Planejamento do RP nº 358/2020
Ata de Registro de Preços nº 02/2020 (SIAD nº 299/2020)
Fornecedor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda
CNPJ: 31.486.195/0001-55
Endereço: Rua Jurema, n° 1621, Bairro Providência, Pará de Minas/MG
 

1. Objeto: Aquisição material de expediente, conforme discriminação abaixo:

 LOTE 1

Item Nome do produto Unidade Quant. Marca Valor
unitário

1

CANETA ESFEROGRÁFICA - COR: COR AZUL; escrita: fina (8mm), material do corpo: plástico rígido;
ponta: esfera de tungstênio; formato corpo: hexagonal, cor do corpo: transparente; carga: removível, acionamento:
sem acionamento, tampa ventilada; comprimento aproximado: tamanho total aproximado de 15cm;
complementação da especificação do item de material: embalagem original do fabricante, contendo também data de
fabricação, data de validade e número do LOTE. CATMAS: 001691988

(cx. com 50 un.) 2 cx com 50 un. BC R$ 31,25

2 ESTILETE USO ESCRITÓRIO - corpo: plástico rígido; lâmina: aço temperado; tipo: estreita. CATMAS:
000969125 Pcte. c/ 10 un. 1 pcte c/ 10 un. LEOARTE R$ 21,60

3 LÁPIS - tipo: 2HB; formato: cilíndrico; tamanho: 17,5cm; ponta: apontado; corpo: madeira
reflorestada; CATMAS: 000975796 (cx. com 12 un.) 3 cx c/ 12 un. FABER R$ 7,80

4 LIVRO PARA REGISTRO DE PROTOCOLO - medidas: 160 x 220mm aproximadamente; número de folhas:
100 folhas; capa: dura; tipo papel: miolo em papel apergaminado de 75 g/m2. CATMAS: 000061697 un. 5 un. GRIFFE R$ 7,84

TOTAL

1.1. Prazo de entrega: a entrega deverá ser realizada no prazo de até 05 dias úteis, contados a partir da solicitação, que será enviada pelo Tribunal através de e-mail.
1.2. Local e horário de entrega: Os produtos deverão ser entregues na sede da Justiça Militar Estadual/MG, na Rua Tomaz Gonzaga, 686, 4º andar, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30180-143,
mediante agendamento prévio com o setor de Almoxarifado do Tribunal pelo telefone (31) 3274-1566, ramais 466/465.
1.3. Pagamento: o valor de R$ 146,70 (cento e quarenta e seis reais e setenta centavos), referente ao pagamento pela aquisição dos produtos acima discriminados, será depositado na conta do
fornecedor no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da documentação fiscal devidamente conferida e atestada pelo TRIBUNAL, acompanhada das certidões de débito
junto ao INSS, FGTS, Justiça do Trabalho e Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (válidas e regulares).
2. Os direitos e responsabilidades das partes, as sanções cabíveis e as hipóteses de rescisão são os constantes do Edital de Licitação relativo ao Procedimento Licitatório nº  14/2020 – Pregão
Eletrônico nº 15/2020 - SRP.
3. As despesas decorrentes da aquisição constante desta “Autorização de Compra/Fornecimento” correrão à conta da dotação orçamentária de nº “1051 02 061 734 4355 0001 ”, natureza de despesa
“339030”, item de despesa “05”, fonte de recursos “10”, procedência “1”.
 

Belo Horizonte, data registrada no sistema
 

 
Desembargador Fernando José Armando Ribeiro

Presidente do TJM/MG

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO JOSÉ ARMANDO RIBEIRO, Presidente do TJMMG, em 28/12/2021, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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