
ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01612667/0001-08 

TERMO DE ABERTURA E AUTUAÇÃO 

Aos 06 dias do mês de janeiro do ano de 2022, autuo o presente procedimento de 

contratação, conforme o que determina a Lei Federal n° 10.520/2002, e suas alterações, 

Decreto Federal n° 7.892/2013, e suas alterações, da Lei Complementar n° 123/2006, e 

suas alterações, aplicando subsidiariamente no que couber, a Lei Federal n° 8.666/1 993, e 

demais normas regulamentares pertinentes à espécie. Processo Administrativo originado 

através de requerimento da SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS, apensados e autuados com a numeração n° 02112021, que trata de "Registro 

de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de forma 

parcelada de combustíveis, do tipo: gasolina, óleo diesel 510 e lubrificantes, para 

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

administrativas". 

Processo de contratação, originado através do Processo Administrativo de n° 

021/2021, será albergado pelo procedimento modalidade PREGÃO N° 001/2022, na forma 

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando REGISTRO DE PREÇOS. 
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Prefeitura Municipal de Fernando Falcão 
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AS 1W ETE. 

ões e cans UItà 

a que competir; 

"DesiQna Pregoeiro Oficial 	e compõe 

Equipe  de Apoio para atuarem em 

licRacoes na modalidade Precjao, no 

bito do niunicipio ds Fernando Flco - 

~44 outras providÔneias. 

A Prefeita Municipal de Fernando Falcão. Estado do Maranhão, no uso das atribuições 

onfere a Lei Orgânica Municipa.. o art. 51 da Lei 8.666193 e nos termos do art. 3°. inciso IV 

ederal n 10.520 de 17 de julho de 2002, e suas alterações pelo presente. 

gnar Pregoeiroe Equipe de Apoio, par 

deste município, conforme aescrição infra: 

Pregoeiro: 

GILMAR 1 	RIBEIRO Matricula n° 602-1 

Equipe de Apoio 

GEOVANA SANTIAGO ALMEIDA 

ANOVALDA CHAVES FREITAS, Ma tricula no % 

Membro suplente: 

ANTHONYYUR1 FOLY BARBOSA RIBEIRO. 

Os trabalhos serão presididos pelo Pregoeiro, senhor GILMAR MAIEL 

RIBEIRO, o qu era corno suplente a senhora GEOVANA SANTIAGO ALMEIDA, es  

pela senhora A VALOA CHAVES FREITAS Matricula no 109-1. 
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I[a. 

- Compete ao Pregoeiro: 

Elaborar edital na modalidade Pregão; 

Receber, examinar e decidir as impugna 

assessoria jurídica, ou qualquer outra áre 

Conduzir a sessk pública: 

Santiago, 420 - Vila Resplandes65964-000 Fernando 1 

Ags 
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IV. Verificar a c 

convocatõrio; 

Dirigir a etapa de lances; 

Verificar e juigar as condições de habilitação: 

Realizar as diligências necessárias ao desempenho de suas funçóE 

recolhendo amostras do objeto da Ucitação, AmOcIPI previsto nc 

instrumento convocatória1 providenciando, em caso de dúvi 

slabeL trumento 

sJv. 

ecbVo 

exame por 

oficiais de metrologia e controle de qualidade; 

VII 	 ),-,- d ~ d' 	 minhando É 

antiver sua decisão; 

lndicar.o vencedor do cert 

Adjudicar o objeto, quando não houver o recurso; 

Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

1. Encaminhar o processo devidamente instruíd' 

juridica para submeter à autoridade superior e propor a 

compete a equipe de apoi 

lar o Pregoeiro em toda 

uções a ser designada pelo Pregoeira. 

e sua publicação, revogadas as dis 

DÊ-SE cIÊNcIA, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete da Prefeita de Fernando Falcão. Estado do 

Prefeita 1' 


