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TERMO DE ABERTURA E AUTUAÇÃO 

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de 2022, autuo o presente procedimento de 
contratação, conforme o que determina a Lei Federal n° 10.520/2002, e suas alterações, a 
Lei Complementar n° 123/2006, e suas alterações, aplicando subsidiariamente no que 
couber, a Lei Federal n° 8.66611993, e demais normas regulamentares pertinentes á 
espécie. Processo Adm nistrativo originado através de requerimento da SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,  apensados e autuados com a numeração 
n° 005/2022, que trata de "Contratação de empresa para fornecimento de materiais de 
construção em gera para manutenção preventiva e corretiva, atendendo as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão e suas secretarias". 
Processo de contratação, originado através do Processo Administrativo de n° 005/2022, será 
albergado pelo proced mento modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM. 

Gilma' Maciel Ribeiro 
Pr idente da CPL 

Prefeitura Municipal de Fernando Falcão 



Prefeitura M nicipal de Fernando Falcão - MA 
GàblhÓtèØ.PTefeitá 	- 
ON'PJ,:Ole :2167IP- 
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'DnIgrià Pkegàejro: -ti4i,aI é corØe 

Equipe de APOIO.-para atuarem em 

licitações na moç1aIidae Pregão, 110 

IA e da outras providências" 

-KPcéMta -MUtiícipàí deËé and& FaISQ,$stEFS do :11aranh riÕsã ds 	uí&quÉ 

lhe confere a Lei Orgânica unicipal, o art..51 da Lei S666193 e nos femws do art 30, incísb IV, da 

Lei Federal n° 10 520 de 17 de julho de 2002, e suas alteraçõaspelo presente. 

Art, 10  - Designar Pregoeiro e Equipe de Apoio, para condução de processos, 1i 

modalidade Pregãd, deste u11ctpio1  conforme despriço infra 

-Pregoeiro:  
LLMAR MA IEL RIBEIRO Matricula n°6021 

: L  :4J pe24s»ç.ío. 

GEOVANA ANTIAGO ALMEIDA 

ANOVALDA CHAVES FREITAS, Matricula n° 109-1 

iÏi. 1Mrhpt6Tsúpl- t 

.ANTHONY  UPJ.,FOLY BARBOSA RIBEIRO. 

Att2 --Os frarnaibds serõ presididos pelo Ptõpfro( senhã -GfLMÃa. 

RIBEtRO, o quaF tta com o suplente a senhora GEO\ZANA SANTIAGO ALMEIDA, e secrtarIadoL 

pelrsehhora ANOVALIYA HAVES FREITAS Matncula n°109el 

AiL3°- GonipeSa. :Pre2SroH 

1 	Elaborar d l ria modalidade Pjeggo 

II 	Receber, e animar e -dedidir as impugtaçõ4s e consuita ao edital, apoiado pela 

asses'soria juridica, ou tualquer outra área a que competir, 

UL; - ÕonduiiaSÁdpüb1tèa; 	 - 
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Gabinete da Prefeita 
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!Y 	 crrhidde 1ãifopbsta tbrn bêrejsitõtabefQcid*:no1fMfiJmentOZ 

ooavqcatôi10 

	

V 	Dirfgira etapa de lances, 

	

Vi 	Verificar ejulg:ras condições de habihtaão, 

	

VIL 	 as necessarias ao desempenho de sUas funçôes, inclusive 

recolhendo ftiostras do abjeto da licitação, quando previsto no respectivo 

instrumento orivocatono, provídenciando em caso de duvida, o seu exame por 

orgâos oficia de metrologia e controle de qualidade 

VIII Receber, exa ínffir e decidirreursos, encgmiriharrda a autoridade mpete quando 

tnàdtiversu-:detí&or 

	

X 	ín4icar o venc -dor do certame, 

	

X 	Adjudicar o o- eto, quando pão houver 
_o. 
recuyso, 

	

?U 	Conduzü os tnbalhos Jia equipe de apoio e 

	

XII 	Encaminhar o processo devidamente instruído, depois de adjuditado a assessoria 

jurídica pr su~meter à autorids4e 

Mt 4° dPSte;e!9i 8eiP 0 

1 Auxiliar , o Pr-goeiro em todas as faes de processo hcitatorio, dentre outras 

atribuições - ser designada pelo Pregoeiro 

Art S - Esta Portari éhtra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

ef,i tritrárib 

bÉ SE biõIA. ST ÈIiiS -S.JÉ É CUMPRA-SE 

e Fernando Falcão, Estado do Maitnhão, em 03 de janeiro de 2022 

aurdac1àSilvà fhr 
tprefSta Muni cIi5ak 

Rua AflfoibPe?eJcáSa tgq±4ft-~ Vila Rpsplandei—CEP 


