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PREFEITURA DE SÃO lUIS DO CURU

SÃO LUIS DO CURU-eE,

OI Janeiro de 2015.

PORTARIA N"0212015 DE 01 DE JANEmO DE 2015.
NomeiJl a ComJssIIo Permanente de LlcltaçiJo da
Pnfeitllra de Silo Luis do Otru e d4 outrtlS pl'tWidlncias.
A PREFEITA DE SÃO LUIS DO CURU, no uso das atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Municlpio e em COIISOll!nciacom o que dispõe o inciso XVI, do art. 6° e art. 51 da Lei
Federal nO8.666/93.

•

RESOLVE:
Art. 1°. NOMEAR a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de SDo Luis do
Curu, para o período de 12 (doze), meses, compostos pelos membros a seguir, sob a presidência do
primeiro, a saber:
'
• OTACILlO PINHO JUNIOR - Presidente - CPF n° 049,164.4~
• KASSIA LOURENÇO MAROUES - Membro - CPF n° 020.43&513-06
• ANDRÉA FERREIRA BASTOS - Membro - CPF nO776.264.273-00
Art. 2°, Compete à Comissão Permanente de I,icitaçlIo; e5Pl;Cia1In\lllteo se~inre;
a) cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, manreodo atualizadas suas
respectivas fichas;
b) Abrir e acompanhar o processo licitatório da despesa públiCa;
c) Acompanhar a ComissBo de Inspeção de órgão fiscalizador, quando o assunto for
avaliação;
d) Elaboração de edital, convite, tomada de preços, concorrência pública, leiIDo,
contrato, publicações de avisos, termo de permissão de uso de bens públicos, contrato de
locação de bens a terceiros;
e) Emitir parecer.
Art. 3". A ComissBo de Licitação proporá ao Prefeito Municipal as medidas cabíveis e
legais em acordo com as disposições da Lei Federal nO8.666/93, ficando inteiramente responsãvel
pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramentos dos
licitantes;
Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário, referente à Portaria de nO18212014.
Art. 5". Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
COMUNIQUE-SE,

PUBLlQUE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU, em OI de janeiro de 2015.

Daflielle Rose r)ch8a Nunes
Prefeita de São Luis do Curu
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PREFBTURA DE SÃO LUIS DO CURU

PORTARIA N°0112015,DE OI de janeiro de 2015.
A PREFEITA DE SÃO LUIS DO CURU, ESTADO DO cEARÁ, no uso da
competência que lhe foi delegada e tendo em vista o disposto na Lei nO10.520, de 17 de julho
de 2002, resolve:
Art. 1° - Designar o servidor OTACILIO PINHO JUNIOR - PREGOEIRO - CPF
nO049.164.423-00,para atuar, No âmbito da Prefeitura Municipal de SÃO LUIS DO CURV,
exercer as seg\lintes atri\)lIiç~ I)a modalid~ dc:Iiçitaçijo lIenol)linada PREGÃO:
a) o credenciamento dos interessados;
b) o recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de
habilitação;
c) a abertora dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação
dos proponentes;
d) a condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou
do IliriCê de irienór preçã;
e) a adjudicação da proposta de menor preço;
f) a elaboração de ata;

g) a condução dos trabalhos da equipe de apoio;
h) o recebimento, o exame e a decisão em primeiro grau sobre recursos; e;
i) o encaminhamento do processo devidamente instruido, após a adjudicação, à
autoridade superior, visando à homologação e a contratação.
Art. 2° - Designar os servidores abaixo indicados para comporem equipe de apoio
necessária a subsidiar e prestar assistência ao (a) pregoeiro (a):
•
•

KÁSSIA WURENÇO MARQUES- Equipe de apoio - CPF n° 020.438.513-06
ANDRÉA FERREIRA BASTOS- Equipe de apoio - CPF n° 776.264.273-00
Art. 3° - A presente Portaria vigorará a partir desta data pelo período de OI (um)

ano.
18312014.

Art. 4° - Revogam-se as disposiçõeS em contrário, referente à Portaria de N°
'
Art. 5° - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Dê ciência. Publique~se.
COMUNIQUE-SE,PUBLlQUE-SE, CUMPRA-8E.
PAÇO DA PRE~~:~

S~.? LUIS 00 CURU, em OI de Janeiro de 2015.

~~~

Danielle Rose Uchôa Nunes
Prefeita de São Luis do Curu
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A PREFEITA DE SÃo LUIS DO CURU, DO uso das Idribuições que lhe CXlDÍeR:aLei
0rBinic:a do Município c em c:ooso:lâ•• :ia com o que displIc o iDciso XVI. do art. (f c art. SI da Lei
Federal 11" 8.666193.

•

RESOLVE:
Art. 1°. NOMEAR a C•• ,' 5. Pa£lAl1£Cidede Licitaçio da Pu:fuitma cIc São Luis do
Curo. pua o pcriodo de 12 (doze), meses, f" "'q'OSlllS pelos fJICJIIbmsa seguir, sob a pn:sidêrria do
primeiro, a saber:
.
• OTACILIOPINBOJIJNIQR - Presidente - CPF ri' 04U64.423-M
•
IUtlKACAROLY!lEMDlDDDESOOSA.UONARDOMembro - CPF .°0519..926.933-27
•
ANDRtA.)l'l!RJtURA. BASTOS - Membro- CPF
'7'76.164.2~

.0

•

Art.1". Compc:tcàCm'
: ,Pa£lAl'£OlIede I-icUaçIo. espll':jaJu:oneo seguinte~
a) O.tastrar'os
fumeccdon:s c pICSladorcs de serviços. mantendo atna1iDdas suas
iespectiWlS ficbas;
b) Abrir c aoompanbar o proc:eSso liciIatório da despesa pública; .
c) Ac:oqmpbpr a C",,' 56 de Inspcçio de ÓlJIO fisc:pljmdoc, qte,wJn o _"' •• fur
avaliação;
.
d) EIaboraçiio de cditaI, c:onvitc, tiBI&1a de preços, COOiXlilêucia pública, leilão,
CXJUtIatn.}K'btiraçlielI de avisos, lEnDO de pennissIio de uso de bens públicos, contrato cIc
locação de bcDs a tere:ciros;
c) Emitir pan:cer .
Art. 3". A C •••;••••••de LiciIação pxoporá ao Pu:&:itu Municipal as medidas cabi.eis e
Icgais em lICOldo com as disposições da Lei Federal nO 8.666193, ficando inrcixaul'ilde rr::sp ll$Áw:l
pelo 1ecx:b;£I..,.ro, exame c julgallM ,!tO elos dt'nm£OiIDs idaIivos às ,. ;teo;õcs c ''''''''-'_1.'6 dos
li. ri'8jdrs;

Art.

!{l. &Ia

poIlBria eatra em vigor a partir da dlI!a de sua pubIicaçio.

COMUNIQUE-SE, PUBUQUE-SE, CUMPRA-sE.
PAço DA PREn'.lTURA

DE SÃo LUIS 00 CURtJ, em 02 de Março de 2015.
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DESÃO WIS DO CURU

PORTARIA N" 62/2015, DE 02 de DIlIIW de 2015.
A PREFEITA DE SÃO LUIS DO CURU, ESTADO DO CEARÁ, no uso da
competência que lhe foi delegada e tendo em vista o disposto na Lei nO10.520, de 17 dejulho
de 2002, resolve:
Art. l° - Designar o servidor OTACILIO PINHO JUNIOR - PREGOEIRO - CPF
nO 049.164.423-00, para atuar, No âmbito da PIefeitw'a Municipal de SÃO
DO CURU,
exercer as seguintes atribuições na modalidade de licitação denominada PREGÃO:

uns

a) o credenciamento dos interessados;
b) o recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de
habilitação;

•

c) a abertw'a dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação
dos proponentes;
d) a condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou .
do lance de menor preço;
e) a adjudicação da proposta de menor preço;
f) a elaboração de ata;
g) a condução dos trabalhos da equipe de apoio;
h) o recebimento, o exame e a decisão em primeiro grau sobre recursos; e;
i) o encaminhamento do processo devidamente instruído, 8p6s a adjudicação, à
autoridade superior, visando à homologação e a conbatação.
Art. 1:' - Designar os servidores abaixo indicados para comporem equipe de apoio
necessária a subsidiar e prestar assistência ao (a) pregoeiro (a):

•

•
•

ERIKA CAROLYNJ! MENllRSDESOUSA UONARDO-Eqlôpe
de apoio_ CPF
ANDúA FERlWRABASTOS- EqaIpe de apoio - CPF o" 7'16.264.273-00

ano.

0°

059.926.933-27

Art. 3° - A presente Portaria vigorará a partir desta data pelo periodo de 01 (um)
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário, referente à Portaria de N"

0112015.
Art. 50 - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Dê ciência. Publique-se.
COMUNIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PAço DA PREFEITURA DE SÃo LUIS DO CURU, em 02 de DIllIVO de 2015.
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Damelle Rose UchOONunes
Prefeita de SIlo Luis do Curo

