
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

•44 
.1ntI_&t• 

DECRO N° 1180, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020. 

PUBLIC4DO NO QUADRO DEAVZSO DA 

PWEITUM MLJNIaPAL DEPARgUAPEBAS 
i5Qï 

u rKEITO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, Estado do Pará, República 
Federativa do Brasil, no uso das suas atribuições constitucionais e legais e, 

CONSIDERANDO a necessidade a necessidade de uma equipe apta a 
conduzir os procedimentos administrativos de pregão eletrônicos do Programa de 
Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do 
Rio Parauapebas-Pará; 

CONSIDERANDO que a Licitação se destina a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia e que será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos; 

CONSIDERANDO que os fatos e atos administrativos, resultantes de 
processos licitatórios, devem ser precedidos de avaliação objetiva visando selecionar 
a proposta mais vantajosa para a Administração; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar-se cumprimento as diretrizes 
estabelecidas pela Lei no  8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas posteriores 
alterações, consubstanciadas no artigo 51 e art. 3° da Lei n° 10.520/2002; e 

RESOLVE: 

Art. 1°  Designar, para compor a Equipe de Pregão Eletrônico do Programa 
de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens 
do Rio Parauapebas-Pará/UEP, os seguintes servidores: 

1- Pregoeiros: 
a) Dayton Pereira Neves; 
b) José de Ribamar Souza da Silva. 

II - Equipe de Apoio: 
a) Brenda Gacema da Silva; 
b) Camila Petrovysk de Oliveira Silva; 
c) Daniel Magalhães Araújo. 

Art. 2° Os pregoeiros também poderão atuar como equipe de apoio em 
sessões de pregões realizadas por um dos demais Pregoeiros aqui nomeados. 

Art. 3° Fica assegurada aos Pregoeiros a faculdade de solicitar técnicos 
para assessoramento e emissão de pareceres em assuntos específicos. 

Art. 4° Revogam-se todas as demais disposições em contrário. 

Art. 5° Este Decreto entra vigor na data de sua publicação. 

Parauapebas, PA, 26 
	

2020. 
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