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PREGÃO PRESENCIAL SRP NO OOíT2022 - CPUPiIMP. PROC. ADÍÚ. NO.387/202í.

O MUNICíP|O DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA toma público que realizará no dia
18t0312022 às 09:0Oh, na sede da Comissáo Pemanente de Lrcitaçáo, localizada na
Avenida Píesidente Médici, S/N, CenÍro, licitaÉo, na modalidade PREGÁO PRESENCIAL,
sob o SISTEIIA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo HAIOR DESCONTO, visando a
seleÉo para RegistÍo de PÍeço para fomecimento, sob demandâ, de combusüvêis
(gasolina comum e ólêo diosel S-10), para abastêcimênto da ftota dê vêiculos das
SêcÍetaria Ílunicipal de Saúde e Assistência Social, Trâbâlho e Cidedania do
Municipio de Âlto Âlegre do Pindaré, quê dÉponha de pelo mênos í (um) posto do
abestecimento, com sede a pelo ao mênos 40km de distância da sêde do llunicipio, e
que funcione diaÍiamontê, 24h por dia, cuja caracleÍizaçáo e abÍangênciâ esláo descritas
no Edital e seus anexos, com Íundamento legal na Lei Federal n' 10.520, de 17 de julho de
2002, e subsidiariamente pela Lei Federal no 8.666, de 2í de junho de 1993. O Edital e seus
anexos esláo à disposiçáo dos interessados no endereço supra, de 2'a 6'feirâ, das 08 âs
12 horas. onde poderão sêr qratuitamente consullados ou oblidos alravés da apresentaçáo
de midia eletrônicá (pendíve), ou ainda por meio do porlal da transparência do Municipio na
aba licitaçôes localizado eletrônico
www.transparencra aLoaleore-doprndare mê eov br, ou ainda através do e-mail
col.altoaleqrep@qmarl com (respeitado o horário citado para resposta). Ademais, poÍ força
da Lei n" 13.979/2020 que versam sobre a emergéncia em saúde, a Sessáo Públic€ seguirá
procÉdimentos ne@ssáóos para prevençáo e enfrentamento à epidemia câusada pelo
COVID-1g (coronavírus). Diante disso, iníormamos quê para evitar aglomeraÉo de
pessoas, será permitida a pÍesença de um representanlê poÍ licí€nte e que será obrigatóÍio
o uso de máscaÍa de proteÉo rGpiratória duíanle a Sessáo, bêm como, o do álcool gel de
foma ostensiva poÍ todos os participantes. Por fim, quâhuer ínodificaçáo no Edital será
divulgada na forma do artigo 21, § 4" da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que
adquiÍirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deveÉo ser protocolados na CPL,
no endereço acima.

Alto Alegre do Pindaré (lrA), 03 de MarÇo de 2022.
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