
 

 

PORTARIA Nº 031/2021 – GAB/PMLV  

  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado do Maranhão, no uso das 

atribuições legais. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Nomear o Sr. FÁBIO ALVES DA SILVA, portador do CPF nº. 

776.979.873-68 e RG nº. 95400498-1 SEJUSP/MA, para exercer o cargo de 

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Lago Verde - MA. 

 

Art. 2º - Para a Equipe de Apoio titular ficam os seguintes servidores que deverão 

prestar assistência necessária ao Pregoeiro. 

(a) Jailson de Araújo, Equipe de Apoio; 

(b) Josyvanderson de Sousa, Equipe de Apoio. 

Art. 3º - As atribuições do Pregoeiro e Equipe de Apoio, dentre outras, serão: 

 

I – Credenciamento dos interessados; 

II – Os recebimentos dos envelopes de propostas e das documentações 

de habilitação; 

III – A abertura dos envelopes de proposta de preços, o seu exame e a 

classificação dos proponentes e abertura do envelope de documentação 

de habilitação e análise dos mesmos; 

IV – A condução dos procedimentos relativos aos lances e a escolha da 

proposta ou lance de menor preço; 

V – A adjudicação da proposta de menor preço; 

VI – A elaboração da ata; 

VII – A condução dos trabalhos da Equipe de Apoio; 



 

 

VIII – O recebimento e análise de recursos; 

IX – O encaminhamento de processo devidamente instruído, após a 

adjudicação à autoridade superior, visando a homologação e a 

contratação. 

 

Art. 4º - Os servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas 

atribuições concomitantemente com as de seus respectivos cargos durante o 

exercício de 2021; 

 

Art. 5º - Todos os trabalhos desta Comissão deverão ser registrados em ata, 

devidamente assinados e arquivados no setor competente; 

 

Art. 6º - Aplica-se a esta Comissão as disposições da Lei Federal 8.666/93 de 

12 de junho de 1993, e da Lei Federal 10,520 de 17 de julho de 2002. 

 

Art. 7º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Publique-se, registre-se e cumpra-se, 

 

 

Palácio Prefeito Joaquim Pinto de Oliveira, 
Gabinete do Prefeito Municipal de Lago Verde - MA, em 01 de janeiro de 2021. 
 

 

 
 

ALEX CRUZ ALMEIDA 
Prefeito Municipal 

 


