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PROCESSO ADMINI§TRATIVO N" 2601221523 / 2022

Eu, Ana Beatriz Galvão Rodrigues de Olivcira, Pregoeira da Comissão Permanentc rlc Liritaçào da Prr:lêitura

Municipal de Santana do Maranhão/MÂ, designado pela Portaria N". 02/ 2022,, de l8 dc janeiro dc 2022,lazcnclo

uso de minhas atribuiçires legais, Iar rei o prescntc ternro aos vintc c oito <lias do mês de ianeiro do ano de 2022.

deste Processo Administratiro Licitatório, rcferentc à Licitàção, <ltstinada ao REGISTRO DE PREçOS, PAR^

EVENTUAL CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECTALTZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS

PARA OS VEICULOS, LEVES E PESADOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAçÃO E FINANçAS,

EDUCAçÃO E SAúDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO/MA, d. r.,,r',1,, com rôdos os.ttos

rt'aliza<los até o presentc trrmo.
I - RECEBIMENTO
Ncsta data recebemos a tl<>cumentaçào incrcnte à execução dr-r objeto acima indicado, compost() l)(los seguintcs

clementos: Requisiçrles das sccretarias para rcalização de PROCESSC) LICITATORIO na rrrxlalirlarle exigitla ptla
lcgislação rigente, Solicitação dc Pcsquisa de ['reços; Relatório, Mapa e l)espacho de Pesguisa rle Pre<rrs; 'fcrmo dr
Relàrência; Apror.ação do Termo de Referência; Solicitação de Âbertura para o procedimcnto licitatorio. Termo <k'

Âutorização; Solicitação <le Dotação Orçamcntária; Declaraçào tlo Sctor Contábil; f)cclaralao rle Arlcquar,io

Or\ramcntâria e Financeira.

II _ PROTOCOLO
Obsenando o disposto na legislaçào perlinente no que concerne à mo<lalirlade de licitação enrprcgacla enr relaçào acr

talor previsto do certamc e as caracteristicas e particularidades das .lespesas, hem como o <1uc já lbi realizado atc .r

Prcscnte data com obicto semelhante ao que se'rá licitado e ain(la r) que corsta dos elementos <lc ltlanejamento rla

administração, em cspecial o gue ainda será ol>scrlado guant() io ()rlranrrnto \igente, csta ('oruissào ;>rotocolou o

proccsso em comcnto.

III . ELEII{ENTOS DO PROCESSO

Apôs der idamente autuado, protocolado e numerado, contenclo a indicaçào sucinta de seu objeÍo, o l)roces\o de licitacào
scrá instruido com a autua\'ão de todos os documentos necessários, de\i(lamrnte numcrados cnr r>rtlcnr crescente, rle

nro<lo a atendcr ao riisposto na Lei Federal n".8.666/91 e suas altcrações postcriores, enl nronlent() oportuno srrào
juntatlos os demais rlt>cumentos que integraram cstc processo âdrn inistrati\'o com a delida Exposição dt, Motiros eorrr
scus elementos constituti\'()s, inclusive a correspon<lente minuta do Edital, os <1uais serão submcti<los à apreciaçao rla

Autoridade Superior bem como a análise da Assessoria Juridica.
O despacho decisório (le instauração de Processo Administratiro [-icitltório e demais docunrtntos guc segu(nij
consideradas peças pré-cxistcntcs c essenciais ao proce<limento admirri\lrrli\,,, qur rr inicià.
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