PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA
Estado de Minas Gerais

DECRETO MUNICIPAL Nº 2307, DE 25 DE JULHO DE 2017.

Compõe

e

nomeia

a

Comissão

Permanente de Licitação, do Município
de

Cambuquira

e

dá

outras

providências.

O Senhor FABRÍCIO DOS SANTOS SIMONI, Prefeito do Município de
Cambuquira, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, art. 100, I, “a” e em conformidade ao art. 51 da Lei Federal n° 8666/1993,

DECRETA:

Art. 1° - A Comissão Permanente de Licitação para o exercício de 2017 –
CPL/2017, que tem por objetivo aquisição e contratação de bens e serviços de acordo com os
limites e as modalidades estabelecidas pela Lei 8.666/1993 e suas alterações e coma Lei
10.520/2002. É composta dos seguintes servidores, os quais são, desde já, nomeados:

- Maria Ângela da Silva;
- Leonardo Leitão Capparelli de Mesquita;
- Chayanne Poliana Maciel;

Parágrafo único – A Comissão de que trata este artigo será presidida pelo
segundo membro e secretariada pelo primeiro.

Art. 2° - São suplentes os servidores:

- Carlos José de Souza;
- Silvana da Costa Valim;
- Sheila Andrade Liz.
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Art. 3° - São atribuições da CPL, além das constantes da Lei n° 8.666/93:
I – manter o cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Cambuquira e disponibilizá-lo para
consulta;
II – receber, analisar e julgar os pedidos de inscrição no Cadastro de Fornecedores;
III – alterar, suspender ou cancelar o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências
estabelecidas para classificação cadastral;
IV – emitir o Certificado de Registro Cadastral (CRC), na respectiva categoria, aos inscritos
no Cadastro de Fornecedores;
V – elaborar as minutas dos convites e editais de licitação em todas as modalidades previstas
na legislação;
VI – Submeter à apreciação da Procuradoria Geral do Município as minutas de instrumentos
convocatórios de licitação;
VII – fazer publicar os avisos de licitação no Diário Oficial do Município ou do Estado ou da
União, em jornais de grande circulação e no sítio eletrônico da Prefeitura de Cambuquira na
internet,de forma a assegurar a publicidade exigida pelo vulto do certame;
VIII – receber as impugnações contra os instrumentos convocatórios de licitação e decidir
sobre a procedência das mesmas;
IX – receber e responder os pedidos de esclarecimento dos instrumentos convocatórios de
licitação;
X – receber e examinar a documentação exigida para a habilitação dos interessados em
participar da licitação e julgá-los habilitados ou não, à luz dos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório;
XI – receber e examinar as propostas dos interessados em participar da licitação e julgá-las
aceitáveis ou não, à luz dos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
XII – realizar as diligências que entender necessárias ao esclarecimento de suas dúvidas;
XIII – dar ciência aos interessados de todas as decisões tomadas nos respectivos
procedimentos;
XIV – encaminhar à Autoridade Superior os autos de licitação, para adjudicação do objeto,
quando for o caso, e para homologação do certame;
XV – propor à Autoridade Superior a revogação ou a anulação do procedimento licitatório.
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Art. 4° - Sempre que julgar necessário, a Comissão Permanente de Licitação
poderá solicitar a nomeação de Comissão Especial para proceder à habilitação preliminar,
inscrição em registro cadastral, sua alteração ou, cancelamento, e as propostas relativas a
processos considerados complexos, nos termos do art. 51 da Lei 8.666/1993.

Art. 5° - Revogam-se as disposições contrárias especialmente o Decreto
Municipal 2280, de 09 de janeiro de 2017.

Art. 6° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Cambuquira, em 25 de julho de 2017.
.

FABRÍCIO DOS SANTOS SIMONI
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no mural da Prefeitura Municipal de Cambuquira no dia
25/07/2017.
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