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{dj ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOÚNIA 

Benollnla ..-, 

Ponaria 002/2020 Bcrtolínia- PI, 03 de Janeiro de 2020. 

"Nomeia a Sr. JOAQUIM NETO 
RODRIGUES DA SILVA, para exercer as 
funções de pregoeira oficial do Município de 
Benolinia. 

O Prefeito Municipal de Bertolínia, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a operacionalidade dos processos 

licitatórios; 

CONSIDERANDO os dispositivos contidos na Lei 10.520/2002, 

RESOLVE: 

Art. 1 ° - D esignar os servidores, vinculados à Administração Municipal de 

Bertolínia, p-.u-a oper.<cionalização da modalidade licitatória prcgâo, na forma presencial, no 

âmbito dessa municipalidade: 

Pregoeiro: JOAQUIM NETO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 920.128.173--00. 

Auxiliar - BENILVAN FERREIRA DE SOUSA - CPF: 742.557.973-15. 

Auxiliar - ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 054.002.373-63 e 

JUSCIENE MENESES DE CARVALHO• CPF: 021.169.463--01 

An. 2° - Compete aos servidores designados nos termos do artigo anterior, as 

seguintes atribuições: 

data. 

1. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

2 Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

3. Abrir as propostas de preços; 

4. Analisar a aceitabilidade das propostas; 

5. Desclassificar proposras indicando os motivos; 

6. Conduzir os procedimentos relativos aos Lances e à escolha da proposta do 

lance de meno, preço; 

7. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar, 

8 . Declarar o vencedor; 

9. Rcccbcr e examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

10. Elaborar a ata da sessão; 

11. E ncaminhar o processo licitatório à autoridade superior para sua 

homologação. 

An. 3° - Revogadas as disposições em oontcirio, esla parlaria entra em vigor nesta 

Registre-se, 

Publique-se e 

Cumpra-se. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA, aos três dias do 
mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte. 

GERALDO FONSECA CORREIA 

Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 002/2020 DE 03 DE JANEIRO DE 2020. 

Revogar e tornar sem cfcllo todas os atos 
administrativos em vi&or que tenham 
concedido, disposições, eessões, permutas a 
servidores municipais, no âmbito da 
Admlnistraçlio Municipal de Bertolínla -
Piauí. 

O Prefeito Municipal de Bertolínia, n.o uso de suas atribuições e conforme definido na 
Lei Orglln.ica Municipal, resolve; 

DECRETA: 

Art.r. - Revogar e tomar sem efeito todas os atos administrativos em vigor que tenham 

concedido, disposições. ocssões. pennutas a servidores municipais, no !l.mbito da 

Administraçã o Murúcipal de Bertolfrú a - Piauí. 

Art. 2°. - Este Decreto entra em vigor nesta data de sua publicação, revogados as 

disposições em contrário. 

Registre-se. 

Publique-se e 

Cumpra-se. 

GABINETE DO PREFEITO MUNlCIPAL DE BERTOÚNIA, aos tres dias do 
mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte. 

De<-reto n • 001 /l02 O. 

GERALDO FONSECA CORREIA 
Prefeito Municipal 

Dcs!gn& t en-à.dores we, rnovuneaur as conlAI d 111 S•vdr: 
\'iacu.1.ada., ao CNP J &$te. mud..ldplO, conformo QPeCiOca e 4-
QUtt'l.3 pn71,•id,enc:ia.1,, 

O t"Kl: t"l!J')'U MUNl,(;I_PA,,l. u.-i: AN"l 'U.NIO ALMIUl>A. l"lAUJ. llO uso de S UWI il.tribuic;õ~ 1q ni i. que lhe 

confere a Lei Orgânica do Municlpio~ e 
CONSlDE::RAJ1rno a necessidade de ampliaçl:o do horirio d e- .atendimento e agilidade das tran~ bu.c.ui:1 
Cóm redução nog, custos. autori.zarnos ao Banco do Brasil a procederão cadMl:ramento de FOOER.i:s pua 
todu .u contas vincu1adM ao CNr'J 06.~54.018/0ClO l-1 l , Alllàlmcntc cxi15tcnte~ e 8.5 que pQr ventura. vcn1uun 
a s,cr- a:~.a em nome da sr.Cftll=.TAR.11\. MUNICIPAL l)J:: SAÚDE. putll util i.zuçilo d(, llléio t:leOtOniro ptu'il 

ú 1Qvi.ni,é11luÇuc) fuiMCl.,.iru.. 

RESOLVE: 

Art. 1• - Dl:.SJCNAJt ai se-rvidom MARIA FELIX ALVES DA COSTA., inseri.to no CPF: &49.223.383-49 e 
RG: 1.875.855 - SSP/PI, TK~URF.IRA de6te municfpfo p:ua oolidarfo .. mente com 3 S rn . GOlANt; LIMA. 
MARQUES UORCES~ SECRETÁRIA DE SAÚDE, inscrito no C Pr-: 878 . 132:.463-49 e f«J : 1 1366299'-)-5 -
SSPJMA, pa.n:ii pn,cederem a 8bertura de contas. da. S '8.CRttARIA MlfNlClPAL D E SA"ÓDE. insu:itos no 
CNPJ: 06.SS4.018/000t -I J . CorJ:J pOOcn:s para n::aliusr todas as transações barte8:rias elctrõnicas,. nco:ssérias 
pana reul iuçBo WW despesa e receitas pilblic.a.s.. inclusive cfcmar pagamcn1os. 'IJ'at1sfl:rtncias de J'CCW'!OS.. 
tmnhn.isdo e re,ccpçlo de arquivos eletrónicos., via internet. djspon:ibilizados pelo Banco do Brasil S .A ., 
solicitar .saldos e -e.<b'.llt0$. nutorizm- d.cbi k> cm c:.onta: rc:lativo a OpemÇôes.. cifetu.a.r r-C1SJ;lltc de aplicações 
financ.eir'at cadastrar, a1terru- e dm.bltxJumn- ~nhas. lib1tmr nrquivo s de pagm.mmtQ pQr- gen~nc:iador fmanoei f"Q.► 
c:rnítir comprovantes.. efetuar transferências e realizar p~entos pOI meio e letr6nico~ acé ulterior 
ddjberl,ção, 

Art. l" - Os Agentes pllt>licos aci.ma idenê.ficado.s. sedo t"e:Spons.áve.is pela movimentação tmar:iceint dos 
ll:CUJ"50S pUblicos. conforme a sua compet45nc:.ia, e as atribui~ por 1neio de fl.enh:is eleuónic.as. evidenciadas 
no Arr. 1° d a«e Dectt:LO~ OS. q uais !:õC OQmpn;ime,t~Jl II pr-~rvar o r-espeo1.ivo !>igilo.. wb pt!rw de 
re:sponsabilldade peool, eivil e ndtninistrutivta, nu. fo.n::nn dú lcgi.slaç.&o c:m vigor. 

ArL ª - E..-.te Decreto e'l'ltra em vigor na data de sua publicaçlo revogando eventuais disposições em 
contrurio. 

O.obinete do Pn:,fe ito J e Antô.nio Aliuõi<lu. (P1)~ em 02 dejwu:iro d e 2020. 

JOÃO BATIS::::;:u / 0E COSTA p!~ 
Reg.la,,._H. Publique--.. • C umpra,-... : 

NumenclO. reoa-ado • pdl,llc:-ado o p(Menkii O.C-eti:>. no rr'll.ln.l ~ Prer.-. ... • e..'TI cx.cos ~ p.'.,blioo• do munidpio r..C. d llbt; • 
no jorn .. ~ Oftd •I doti U u !"l'lclpb9"'. 

~klln~ntoa 
&oOíQtllrlo i;to Admtnlo.lroqfto 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


