+

.

:.I .

:..' .,..

com&ptiromE§sfiooNorte

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001 -87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAC^O
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JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo n° 0311001/2021, na modalidade
Pregao Eletr6nico, o Ato de designapao do Pregoeiro Municipal, PORTARIA N°. 063 de 01 de

rl

junho de 2021 e Portaria de nomeagao dos membros PORTARIA N° 010/2021 de 04 de Janeiro
de 2021.

Matoes do Norte -MA, em 13 de dezembro de 2021.
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Pregoeiro Municipal
Portaria n° 063/2021
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PREF:EITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA
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Av. DR. ANTON,|ON;i#Ipxi8:LL£6:5,Lc/Eu#:%,,cEp: 65.468.000
PORTARIA N910, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Designa o Pregoeiro e equipe de apoio no ambito da
Administra¢ao

Pdblica

Municipal

e

da

outras

providencias.

0 Prefeito Municipal de Mat6es do Norte, Estado do Matanhao, no uso das
atribui¢6es que lhe confere a Lei Organica Municipal;
CONSIDERANDO

a

Constituic5o

da

Reptiblica

Federativa

do

Brasil

de

1988,

em

que

institui, no ambito da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do art. 37,
inciso XXI, a modalidade de licitaEao denominada pregao, para aquisigao de bens e servi¢os

comuns, e d5 outras providencias.

®

CONSIDERANDO o previsto na Lei n9 10.520 de 17 de julho de 2002 no que diz respeito a

realizacao de pregao coma modalidade de licitacao.
CONSIDERANDO

o

previsto

na

Lei

n9

8.666

de

21

de

j.unho

de

1993,

quanto

as

determinag6es legais para realiza¢5o de contrata¢6es pela administra¢ao pdblica.
CONSIDERANDO

que

o

exercicio

do

cargo

de

pregoeiro

e

equipe

de

apoio

requer

prepara¢ao, dedica¢5o e responsabilidades, conforme o previsto na Lei n9 10.520 de 17 de
julho de 2002 e demais dispositivos legais.

Resolve:
Art.19 -Designar os servidores abaixo relacionados para atuarem como Pregoeiro e Equipe de
apoio da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA conforme descri¢ao infra:

a

Pregoeiro:
Equipe de Apoio:

Elmodan Neres coelho
Maria Romilda Ribeiro;

Francisco da Conceigao Ferreira;

Art. 29 -0 pregoeiro acima designado podera atuar como suplente de Pregoeiros e/ou Equipe
de Apoio.

Art. 39 -As atribui¢6es do pregoeiro incluem:
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AV. DR. ANTONIO SAMPAIO, 100 -CENTRO, CEP: 65.468-000

V - a adjudicac5o da proposta de menor pre¢o;
Vl - a elabora¢ao de ata;
VIl - a conduc5o dos trabalhos da equipe de apoio;
VIIl -o recebimento, o exame e a decisao sobre recursos; e

lx -

o encaminhamento do processo devidamente instruido, ap6s a adj.udica¢ao, a

autoridade superior, visando a homologa¢ao e a contrata¢2io.

Art. 49 -A equipe de apoio devera ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de

cargo efetivo ou emprego da Administracao, preferencialmente pertencentes ao quadro

permanente do 6rgao ou da entidade promotora do pregao, para prestar a necessaria
assistencia ao pregoeiro.

Art. 59 -Esta Portaria entra em vigor nesta data.

a
Registre-se,
Publique-se e

Cumpra-se.

Mat6es do Norte (MA), 04 de janeiro de 2021.

a

Solimar Alves de Oliveira
Prefeito

_PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE
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PORTARIA n° 063, de 01 de junho de 2021.
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Disp6e sobre a nomeagao do
Pregoeiro, no Municipio de Mat6es do

Norte"A.

a

0 Prefeito Municipal de Mat6es do Norte, Estado do Maranhao, no uso de
suas atribuig6es legais que lhe sao conferidas pela Constituieao Federal, Constituigao

Estadual e Lei Organica Municipal, e em pleno exercicio do cargo.

RESOLVE:

Art. 1° - designar o servidor Sr. ALLAN LIMA DA SILVA, portador do RG n°
0407977222010-0, e do CPF n° 063.031.403-94, para exercer a fungao de PREGOEIRO

DO MUNIcfpIO DE MATOES DO NORTE.

Art. 20 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as

a

disposig6es em contfario.

Pub]ique-se, Registre-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE, EM 01
DE JUNHO DE 2021.

