
 
 

ESTADO DO PARÁ 
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CNPJ: 05.149.158/0001-41 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 003/2022 
O SENHOR JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO, PREFEITO MUNICIPAL 
DE PEIXE-BOI, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ESTADO DO 
PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES CONFERE POR 
LEI, ETC.. 
 

Considerando o disposto do artigo 6º inciso XVI e Art. 51 Parágrafo 4º da Lei nº 
8.666/93. 
 
RESOLVE: 

I. Constituir a Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de 
Peixe-Boi, para proceder todas as modalidades de licitações que se fizerem 
necessárias conforme designação dos servidores abaixo relacionados:  

  

CARGO     NOMES            CPF/MF 

PRESIDENTE JOÃO DORIEDSON VIANA PINTO 334.423.802-78 

MEMBRO FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA 001.837.152-33 

MEMBRO WILLYAM DE SOUZA SILVA 820.164.452-20 

 

II. Por motivo de falta ou impedimento legal, responderá pelo Presidente da CPL, 
um dos membros efetivos acima relacionados, em ordem seqüencial. 

III. As atribuições da CPL serão: 
a)-Coordenar os processos de licitações; 
b)-Confeccionar minutas de editais e contratos, submetendo-os as 
apreciações da Assessoria Jurídica da Prefeitura e elaborar as atas dos 
processos licitatórios; 
c)-Processar e julgar a fase de habilitação e julgamento das propostas; 
d)-Manifestar-se em primeira instancia relativamente aos recursos 
eventualmente interposto; 
e)-Requisitar parecer técnico e/ou jurídico, quando necessário; 
f)-Providenciar publicações necessárias de seus atos na forma da legislação 
vigente; 
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IV.  Uma vez exaurido o prazo recursal e julgados os recursos eventualmente 
interposto, o resultado encontrado pela CPL, será levado à deliberação da 
autoridade superior do Prefeito Municipal de Peixe-Boi, para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das contingentes revogadas ou anulações quando 
necessárias: 
 
V .   Os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados 
pela comissão, salvo se posição individual divergente tiver fundamento e for 
registrado em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão, de 
acordo com o parágrafo 3º, Art. 51 Lei 8.666/93; 
VI.   O mandato da comissão aqui constituída será de 04 de janeiro de 2022 à 31 de 
dezembro de 2022, ficando vedada a recondução de sua totalidade e para o mesmo 
cargo no período subsequente; 
VII. A comissão nomeada dedicará tempo integral, quando reunida para proceder 
às formalidades legais dos processos licitatórios, e para o fiel cumprimento das 
atribuições habituais. 

       VIII. Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua assinatura, revogada as        

disposições em contrário. 

 
 

DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 04 de janeiro de 2022. 

 
 
 

________________________________ 
João Pereira da Silva Neto 

Prefeito Municipal de Peixe-Boi 
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