CÂMARA MUNICIPAL DE ABAIARA
MESA DIRETORA
CNPJ: 12.478.988/0001-88

PORTARIA N° 0501002/2021
Abaiara — Ceará, 05 de Janeiro de 2021.

Designa a função de pregoeiro a servidor da
Câmara Municipal de Abaiara e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAIARA — CEARÁ, no uso de suas
competências que lhe foi delegada e tendo em vista o dispositivo na Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002, resolve:

Art. 10 - Designar o Sr. Francisco Dantas de Araújo Filho, inscrito no CPF: 050.207.903-70, para
no âmbito da Câmara Municipal de Abaiara, exercer as seguintes atribuições na modalidade de
licitação denominada PREGÃO:
I.
II.

O credenciamento dos interessados;
O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de
habilitação;

III.

A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos
proponentes;

IV.

A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance
de menor valor preço;

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

A adjudicação da proposta de menor preço;
A elaboração de ata;
A condução dos trabalhos de equipe de apoio;
O recebimento, o exame e a decisão em primeiro grau sobre recursos; e
O encaminhamento do processo devidamente instituído, após a adjudicação, à
autoridade superior, visado a homologação e a contração.
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Art. 2° - Designar os servidores abaixo indicados para comporem equipe de apoio necessária a
subsidiar e prestar assistência ao(a) pregoeiro(a).
I.

n.
"

Aristóteles Quirino Xavier — CPF: 030.656.563-37
Pedro Vinicius Gonçalves Pereira — CPF: 076.705.823-24

Art. 3° - A presente Portaria vigorará a partir desta data pelo período de 01 (um) ano.

Dê ciência. Publique-se.

Plenário da Câmara Municipal de Abaiara — CE, 05 de Janeiro de 2021.

FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO
Presidente da Câmara
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