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PORTARIA Nº 003 de 02 de Janeiro de 2023. 

 
Dispõe sobre a Designação de Pregoeiro e a composição de 

equipe de apoio para atuação em matéria de licitações, na 

modalidade Pregão, para aquisição de bens e contratação 

de serviços, no âmbito da Prefeitura Municipal de Água 

Doce do Maranhão/MA, e dá outras providências. 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO, no uso das 

atribuições que lhe confere art. 85, inciso I, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município de Água Doce 

do Maranhão/MA, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; 

 

CONSIDERANDO a necessidade da Prefeitura Municipal de Água Doce do 

Maranhão/MA em efetuar os procedimentos licitatórios na modalidade Pregão para aquisição de bens 

e contratação de serviços, conforme determina a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; 

  

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, do Decreto Municipal 

Nº 001 de 02 de janeiro de 2017 e no artigo 3º, IV, da Lei 10.520/2002; 

 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º Designar para atuar como Pregoeiro Oficial, no âmbito da Prefeitura Municipal 

de Água Doce do Maranhão/MA: 

 

JOÃO VITOR VILAR DA SILVA 

CPF 072.027.103-74   

 

Art. 2º São atribuições do pregoeiro:  

       I – o credenciamento dos interessados; 

       II – 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 preço; 

       V – a adjudicação da proposta de menor preço;  

       VI – a elaboração de ata;  

       VII – a condução dos trabalhos da equipe de apoio;  
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       VIII – o recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e 

       IX – o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à 

autoridade superior, visando a homologação e a contratação.  

 

      Art. 3º Designar para integrar a Equipe de Apoio em Licitações na modalidade Pregão, 

no âmbito da Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão/MA:  

 

Membro: Antônio de Lima Santos 

CPF 028.655.853-01 

 

Membro: Lucas de Sousa Lima Conceição 

CPF 052.617.453-65 

 

§ 1o No caso de impedimento ou ausência dos membros titulares nomeados no caput 

deste artigo, fica designado como membro suplente:  

 

Suplente: José de Jesus Nascimento 

CPF 940.658.458-15 

 

 

§ 2o Os membros substitutos, substituirão os membros titulares independentemente 

da ordem de nomeação indicada no parágrafo anterior e considerando a sua disponibilidade no 

momento da designação. 

 

Art. 4º São Atribuições da Equipe de Apoio, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do 

processo licitatório principalmente: 

I – auxiliar nas etapas de classificação, aceitação e habilitação; 

II – acompanhar a instrução processual, devendo providenciar documento pertinentes, 

conforme o caso; 

III – levar ao conhecimento do Pregoeiro qualquer ato ou informações que possam 

alterar os procedimentos. 

 

Art. 5º As nomeações de que trata esta Portaria terão vigência de 01 (um) ano, a 

contar da data da publicação desta Portaria. 

 

Art. 6º Os membros nomeados por esta Portaria deverão tomar ciência do disposto 

na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal Nº 001 de 02 de janeiro de 
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2017; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações; Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993 e suas alterações; Lei bem como de toda a legislação vigente acerca da matéria. 

 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em 

contrário. 

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

 

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO, Estado 

do Maranhão, 02 de Janeiro de 2023. 

 

 

 

Thalita e Silva Carvalho Dias 

PREFEITA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


