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Portaria N° 004 / 2019.

NOMEIA A COMISSÃO QUE INDICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

O Ordenador de despesas da CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITE,
no uso de suas atribuições legais e regimentais,

RESOLVE:

Art. 10 — Criar a presente Comissão Permanente de Licitação, para
compras, dispensa, carta-convite, pregão eletrônico/presencial, alienação
de bens, serviços e obras da Câmara Municipal de Baturité, e de acordo
com o inciso XVI, do Art. 6° e Art. 51 da Lei Federal n° 8.666/93, combinado

110 com a Lei Orgânica do Município, etc.

•

Artigo 2° - Na falta do Presidente, o Secretário substituirá e por sua
vez o terceiro Membro o substituirá o Secretário.

Artigo 3° - A Comissão será composta de três membros abaixo
discriminada, sendo, o Presidente, o Secretário e um terceiro Membro.

Presidente/Pregoeiro — Fco Liduino Dias Cardoso
Secretário — Rosilene Cavalcante de Paula
Membro — Ma. de Lourdes Francelino de Paula Barros

Art. 4° — A investidura dos membros na Comissão de Licitação não
excederá a 01 (um) ano, vedada a sua recondução no total para o período
subseqüente.

Artigo 5° - A Comissão procederá a seus trabalhos sempre que
necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

Artigo 6° - Nas Licitações para aquisição e/ou alienação de bens,
contratações de serviços e obras compete a Comissão:

- adotar as providências preliminares ao Processo Licitatório;
- elaborar o Edital, anexando Minuta de Contrato;
- comunicar aos Orgãos interessados e legais;
- providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
- expedir os Editais e prestar esclarecimentos que forem solicitados;
- apreciar a qualificação dos concorrentes;
- receber, abrir, e examinar os envelopes contendo os documentos

de habilitação e as propostas de preços, rubricando todos os documentos
que o compõem;

-julgar as propostas;
- decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos;


