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                    RETIFICAÇÃO/ EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2021 – SRP PMJF/PI 
                MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021 – PMJF/PI 

VINCULADA: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0141/2021 - PMJF/PI 
OBJETO:  SRP – BASE CAIXA D’ÁGUA (Lote I) E VIDRAÇARIA (Lote II) 

                 No campo de observação do Extrato publicado no DOM de 21/10/2021, Edição IVCDXXXIII – PG 100, ONDE SE LÊ: 
1. Os objetos constantes deste extrato BASE CAIXA D’ÁGUA (Lote I) e VIDRAÇARIA (Lote II); 
2. A beneficiária poderá ser convocada conforme exigir a necessidade, não havendo expectativa absoluta para retirada do contrato; 

administrativo 
3.     A formalização do contrato administrativo a ser mantido deve obediência aos termos do Art. 54 e seguintes da Lei nº 8.666/93; 

4.     Os contratos poderão ser firmados, por demandas parceladas (autorizadas), bem como os pagamentos,  apenas no valor  da parcela 

autorizada, adimplida e atestada; 

5.     A Secretaria de Administração e Finanças - SAF, é a gerenciadora da ARP através da UL/SAF,  responsável pelo controle dos 

contratos e outros instrumentos congeneres, conforme seja o caso. 

6.       O valor total declarado neste extrato, é estimado/previsto, cujos recursos orçamentários deverão ser informados no pedido de 
liberação a fim de viabilizar a formalização do contrato administrativo, caso firmado. 
 
LEIA-SE: 
 
1. Os objetos constantes deste extrato BASE CAIXA D’ÁGUA (Lote I) e VIDRAÇARIA (Lote II); 
2. A beneficiária poderá ser convocada conforme exigir a necessidade, não havendo expectativa absoluta para retirada do 

contrato; administrativo 
3.     A formalização do contrato administrativo a ser mantido deve obediência aos termos do Art. 54 e seguintes da Lei nº 

8.666/93; 

4.     Os contratos poderão ser firmados, por demandas parceladas (autorizadas), bem como os pagamentos,  apenas no valor  

da parcela autorizada, adimplida e atestada; 

5.     A Secretaria de Administração e Finanças - SAF, é a gerenciadora da ARP através da UL/SAF,  responsável pelo controle 

dos contratos e outros instrumentos congeneres, conforme seja o caso. 

6.       O valor total declarado neste extrato, é estimado/previsto, cujos recursos orçamentários deverão ser informados no 
pedido de liberação a fim de viabilizar a formalização do contrato administrativo, caso firmado. 

7. Integra este extrato, como nele transcrito, todas as regras e exigências da Ata de Registro Geral, como também, recpciona 

texto inserido do ato de homologação no Sistema, datado de 11/10/2021. 

Obs. Preservadas todas as demais informações que com este  texto não conflitem. 

UL/SAF – PMJF/PI, em 26/10/2021 

                                       


