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ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA. 

PORTARIA N" 07120l8-GAB. 
D1SPOE SOBRE A DESIGNA9A-O DE 
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO 
MUNiCiPIO DE CACHOEIRA DO PIRlA. 

o Senhor Leonardo Dutra Vale, Prcfeito Munici(lal de Cachoeira do Piria, Estatlo do Para, 
no usa tie suas atribui-;oes legais. 
CONSIDERANDO as disposi~5es da Lei Organica do Municipio contid as no art. 66, inci so IV. 

CONSIDERANDO as disposi~5es das Leis Federais nO 8.666/93 e nO 10520/02; 

RESOLVE: 

Art.l" -DESIGNAR 0 senhor DANIEL DA SILVA SIQUElRA, brasileiro, ponador da caneira 
de identidade nO 4232322 PClPA e CPF: 774.364.402-25, para exercer as at ribui~5es lella i, de 
PREGOEIRO OFIC IAL, responsavel pela realiza~ao de li cila~iio IlU modalidade Prcgiio, na 
forma presidencial e eletronica; cuja atribui~ao inelu i, dentre oul,-a , 0 recebimento das propost"s 
e lances, a analise de sua aceitabilidade e sua classifica~ao , bem co mo a habilita~iio e U 

adjudica~iio do objcto do certame ao licilante vcncedor. 
Art. 2" - Nas ausencias e impedimentos do Pregoeiro Oficial, sera a mesmo sllbstitllido pela 
senhora: LARISSA HENRIQUE GOMES PASCOAL, 0 qual tera as mesmas atrib\l i~oes e 
p,-crrogativas do titular. 
Art. 3"- Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio, os ~ cgllinles 

servidores: 
- ELLEN MAYARA CONCE\CAO DA SlLVA 
- LARISSA HENRlQ ES GOMES PASCOAL 
Art. 4" - Na auselleia e impedimento de algum membro da Equipe de Apoio, sera sllbstituido (a) 
pel. senhora: NAIARA DAS CHAGAS MARQUES, a qual tera as mesmas atr ibui ~ocs e 
prerrog~tivas dos litulares. 

Art. S"-Ficam convocados, alem dos membros da Equipe de Apoio, dinnte da cspecificidade 
tecnica do objeto ou da documenta~ao apresentada, outros servidores pa Prefeitura, tecnie r" da 
area, para auxiliar na analise das propostas e documentos, mediante 'i6 li cita~iio do Prcgoei ro. 
Art. 6"- Esta Portaria entra em vigor na data de (r{ Publica9fio , ·,-evogadas as disposi ,oc, em 
contrario. ,,

Publiqlle-se, Rei isfre-se e Fumpfa-se. 

Gabinete do pr~fcito;~ ,de j2{0 de;'0.1..8) 
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