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PORTARIA N" 100/2022 - PMEC/GPM - DE 11 DE MARÇO DE 2022.

PUBLICADO EM

/I
CONSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE

LICITAÇÃO _ CPL, DESIGNA PREGOEIRO E DÁ

OUTRAS PROVIDENCIAS.

A PREFEITA DE DO CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, EXMA ST"

IARA BRAGA MIRANDA, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 66, I da Lei

Orgânica Municipal; e

CONSIDERANDO o art. 51, da Lei 8.666, de 2l de junho de 1993, que dispõe sobre normas

gerais de licitações e contratos administrativos;

CONSIDERANDO o disposto no inciso IV, parágrafo 1o, artigo 3o, da Lein" 10.520, de 17

de julho de 2002, que institui a modalidade de licitação denominada Pregão, para aquisição de

bens e serviços comuns.

RESOLVE:

Art. lo. Instituir a Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos termos do art. 5l da Lei

8.666193, para atuar no exercício financeiro 2022,composta pelos servidores Sra. MARIA NILDA
PEREIRA NEVES, brasileira, inscrita no CPF no 013.193.202-01, ocupante do cargo efetivo de

Professora; Sr. ACASSIO ARRUDA DA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF n'845.718-612-49,
efetivo no cargo de Assistente Administrativo, e o Sr. TIAGO PEREIRA COSTA, brasileiro,

inscrito no CPF n" 009.194.262-47, ocupante do cargo comissionado de Assessor Especial I,

encarregados de conduzir os procedimentos e processos de licitações do Município.

Parágrafo único. A Comissão será presidida pela servidora Sra. MARIA NILDA PEREIRA

NEVES.

AÍt.2". Compete a Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com a Constituição

Federal, Lei Federal n' 8.666193 e demais legislação e atos normativos que disciplina ou vierem a

disciplinar amatéria, processar e julgar as licitações referente as aquisições de bens, contratação

de serviços, obras e locação de bens móveis no âmbito da administração pública municipal de

Eldorado do Carajás;

Art. 3o. Na modalidade de licitação denominada Leilão, o Presidente desta Comissão fica
designado como Leiloeiro, conforme artigo 53 da lei n" 8.666193.
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Art. 4o. Fica nomeado o Sr. TIAGO PEREIRA COSTA, brasileiro, inscrito no CPF no

009.194.262-47, ocupante do cargo comissionado de Assessor Especial I, para atuar como

Pregoeiro do Município de Eldorado do Carajás - Prefeitura Municipal, no exercício financeiro

2022, para realizaçáo de licitações na modalidade Pregão.

Art. 5o. Ficam nomeados para compor a Equipe de Apoio para atuar nos processos de

Pregão Presencial e Pregão Eletrônico, os servidores Sra. MARIA NILDA PEREIRA NEVES,

brasileira, inscrita no CPF no 013.193.202-01, ocupante do cargo efetivo de Professora; Sr.

ACASSIO ARRUDA DA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF n" 845.718-612-49, efetivo no cargo

de Assistente Administrativo.

Art. 6". O pregoeiro tem atribuição para conduzir as licitações na modalidade pregão,

presencial ou eletrônico, definir critérios que regem a licitação, e a execução do contrato, elaborar

editais, credenciar interessados em participar dos certames, receber propostas dar lance, do pregão,

classificar e analisar as propostas das empresas, receber de analisar documentação de habilitação,

adjudicar o objeto da licitação e do vencedor, elaborar ata, adjudicar e encaminhar processo para

homologação, conforme Lei no 10.52012002, com supedâneo no decreto Federal 10.02412019 e,

subsidiariamente, na Lei no 8.666193.

Art. 7". A Comissão de Licitação e o Pregoeiro possuem a prerrogativa de solicitar
assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais e

complexas.

Art. 8o. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal, em I I de março de 2022

Prefeita Municipal
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