
ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF 
CNPJ. 01.612.667/0001-08 

DESPACHO 

Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2021 /SEMAF. 
Fernando Falcão - MA, 05 de janeiro de 2022. 

Para dar continuidade aos autos administrativos, e em atenção à 

solicitação objetivando a "contratação de empresa para fornecimento de forma 

parcelada de combustíveis, do tipo: gasolina, óleo diesel SIO e lubrificantes, 

para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão e suas 

unidades administrativas', solicito a V.S,  que encaminhe a CPI- autorização para o 

devido procedimento de contratação, diante das informações e dos procedimentos 

legais adotados na fase interna deste processo. 

Qualquer dúvida estamos à disposição para esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

)4'élio Maciel a sova 
Secretário Münicipal de Administração  e Finanças 

À Senhora 
Raimunda da Silva Almeida 
Prefeita Municipal 
Fernando Falcão - MA 

Fie: 3R' 

 

Pr= 021/2O2IJSEMAF 

Ass.: 	V  

     



ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Gabinete da Prefeita 
CNPJ. 01.612.667/0001-08 

    

A 
Comissão Permanente de Licitação - CPI-
Fernando 

PL
Fernando Falcão - MA 

Fernando Falcão - MA, 06 de janeiro de 2022. 

Assunto: Autorização de Abertura de Processo Licitatório. 

Prezados Senhores, 

Em atenção à solicitação de abertura de Processo Licitatório, objetivando o 
"Registro de Preços" para futura e eventual contratação de empresa para 
fornecimento de forma parcelada de combustíveis, do tipo: gasolina, óleo diesel SIO e 
lubrificantes, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão e 
suas unidades administrativas, de interesse da Secretaria Municipal de Administração e 

Finanças - SEMAF. 
Diante o exposto, e pelo procedimento adotado na fase interna deste processo, 

e de acordo com as demais informações constantes neste Processo, autorizo a 
deflagração do procedimento de Licitação. 

No mais, encaminho os autos à CPL para que sejam tomadas as devidas 
providências nos termos da Lei. 

Atenciosamente, 

Raimunda da Silva Almeida 

Prefeita Municipal 


