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Contrafação n°
01/2019

Solicitante:
Mauricio de Campos Bueno (Coordenador da Comissão de Contratação)

Data da solicitação:
23 / 07 /2019

Plano de Aplicação de Recursos da Lei 13.756/18
Evento(§3° do Art. 5° do RCBS): Eventos de capacitação, formação e treinamento de gestores de clubes
sociais
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
Apresentara descrição detalhada do bem ou serviço pretendido, contemplando padrão de qualidade,
e desempenho esperados, e a definição das unidades e quantidades a serem adquiridas, necessários à
sua perfeita identificação (caso necessário, anexar Termo de Referência com a descrição detalhada).
Nos casos em que for imprescindível indicação de marca e/ou modelo, torna-se OBRIGATÓRIA a
justificativa técnica, que DEVE seguir anexa a este pedido.
Usar requisições distintas para bens ou serviços que não podem ser adquiridos de um mesmo fornecedor.
Justificara necessidade do bem e/ou serviço.
Item Quantidade
01

01

Descrição detalhada do bem e/ou serviço pretendido:
Contrafação de publicação no Diário Oficial da União dos processos de
contratação de bens e serviços na modalidade de cotação prévia de preços,
para capacitação, formação e treinamento de gestores de clubes sociais.

Local de entrega do bem e/ou serviço:
Sede Administrativa da FENACLUBES.

Justificativa da Contratação (preencher no campo ou anexar)
Contrafação dos serviços de publicação no Diário Oficial da União para publicidade aos processos de
contratação na modalidade de cotação prévia de preços, conforme prevê o Regulamento de
Contratações de Bens e Serviços.

Mauricio de
o Bueno
Coordenador da Co õo de Contratação

AUTORIZAÇÃO DO PRESI NTE DA FENACLUBES:
Autorizada a abertura do processo de contratação

(_) Não Autorizado / Justificativa:
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Presidente da FENACLUB
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Por se tratar de publicação no Diário Oficial da União - DOU, a contrafação será da forma direta, uma
vez que a Imprensa Nacional é quem detêm competência institucional para editar e comercializara
DOU, não havendo necessidade da realização de pesquisa de preços.

Campinas, 23 de julho de 2019
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Membro da Comissão de Contrafação
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Vilm Crik a de Earl Siqueira
Membro da Comissão de Contrafação

Mauricio de g4itpos Bueno
Coordenador da Comis Pio de Contratação

