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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA 02 DE 2018, NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO

Nomeia o pregoeiro e respectiva equipe de apoio para a
realização de licitação, no âmbito do Poder Legislativo do
município de João Câmara e estabelece outras providências.

Daniel Gomes da Silva, Presidente da Câmara do Município de
João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, usando de suas
atribuições legais, consoante às normas gerais de direito
público e na forma do estatuto dos servidores públicos
municipais, expede a seguinte Portaria;

R E S O L V E N D O:

Art. 1º - Fica nomeado o Pregoeiro e respectiva Equipe de apoio
para a realização da licitação, na modalidade Pregão, no âmbito
do Poder Legislativo deste Município de João Câmara/RN,
conforme abaixo identificado pelos seguintes servidores:

- PREGOEIRO: Francisco Altino de Paiva Neto, Assessor de
Licitações, CPF 358.071.304-30;

- EQUIPE DE APOIO: Comissão Permanente de Licitação.

Art. 2º - Caberá ao pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja
atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e
lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem
como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao
licitante vencedor, e deverá cumprir aos princípios gerais de
direito público, em especial, as regras e determinações
instituídas pela Lei nº 10.520, de 17.07.2002, consoante às
alterações que lhe forem dadas e Resoluções de Mesa 04 e 05,
de 21 de setembro de 2017.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

João Câmara/RN, 23 de janeiro de 2018.

Daniel Gomes da Silva

Presidente da Câmara Municipal
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