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PORTARIA Nº 281/2020 

“Dispõe sobre a designação de 

Pregoeiro, Equipe de Apoio e dá 

outras providências”. 

O Prefeito Municipal de Pequeri, no uso de suas atribuições 

legais e constitucionais e considerando as disposições contidas no art. 3°, inciso IV, da 

Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, 

RESOLVE: 

Art. 1°. Designar como pregoeiro o Senhor Ciro Marlon Trece Cravelari brasileiro, 

solteiro, servidor público municipal, inscrito no CPF sob o n° 124.482.636-71, cédula 

de identidade MG – 18.786.165 – PC/MG, residente na Rua Maria Augusta Guarize, n° 

91, Nova Pequeri – Pequeri/MG.  

Art. 2°. São atribuições do pregoeiro: 

I - credenciar os interessados em participar do pregão; 

II - receber os envelopes das propostas de preços e a documentação de habilitação; 

III - realizar a abertura, exame e classificação das propostas de preços; 

IV - conduzir a abertura, exame e decisão sobre habilitação dos licitantes; 

V - adjudicar o objeto de certame ao licitante vencedor; 

VI - elaborar a ata da licitação na modalidade de pregão; 

VII - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

VIII - receber, examinar e decidir sobre os recursos; 

IX - encaminhar o processo devidamente instruído, após adjudicação, ao Prefeito 

Municipal, visando à homologação e a contratação; 

X - coordenar os trabalhos da equipe de apoio. 
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Art. 3°. Designar como Equipe de Apoio Maria das Graças Dutra de Moraes e 

Andréia Fernandes de Souza para atuação nas tarefas administrativas de preparação e 

realização dos processos licitatórios na modalidade pregão tipo presencial e eletrônico. 

Parágrafo Único. É atribuição da equipe de apoio ajudar o pregoeiro na condução dos 

trabalhos relativos ao certame. 

Art. 4º - Designa como suplente a servidora Josemar Timóteo da Silva que participará 

dos trabalhos da equipe de apoio como substituta dos seus membros efetivos sempre 

que convocada pelo pregoeiro. 

Art. 5°. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio obedecerão todas as normas que regem a 

modalidade licitatória de pregão – presencial e eletrônico, com legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, norteando-se pelo interesse 

público. 

Art. 6°. A presente designação terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses. 

Art. 7°. Esta Portaria entrega em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Pequeri, 20 de Abril de 2020. 

 

 

 

 

Rafaneli Salles de Almeida 

Prefeito Municipal de Pequeri - MG 

 

 


