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DECRETO N.º 85 de 2019. 

 

 

Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão 

de Licitação Municipal de Guatambu — para processo 

licitatório modalidade Tomada de Preços nº 02/2019. 

 

 

LUIZ CLÓVIS DAL PIVA, PREFEITO MUNICIPAL 

DE GUATAMBU, Estado de Santa Catarina, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Orgânica do Município, em atenção aos procedimentos 

de compras e aquisições públicas, em conformidade 

com a Lei n.º 8.666/1993,  

  

 

 

Considerando que a Administração Pública em seus procedimentos licitatórios 

deverá observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 

publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento 

objetivo; 

Considerando que se trata de contratação através de Tomada de Preços nº 

02/2019, de empresa para planejamento, organização e realização de concurso público 

municipal; 

Considerando que o processo licitatório supracitado se encontra em fase de 

“prazo recursal quanto a abertura de envelopes de habilitação”, atos os quais são públicos e 

notórios; 

Considerando que participaram da primeira fase da licitação seis empresas, as 

quais foram declaradas habilitadas, conforme ata de julgamento disponível no site oficial 

www.guatambu.sc.gov.br;  

Considerando que visando buscar transparência nos atos administrativos, fora 

suscitado dos membros da comissão a intenção em realizar o concurso;  

Considerando que parte dos membros da comissão manifestaram interesse em 

realizar o futuro concurso; 

Considerando que pendente a fase de abertura do envelope nº 2 “propostas” a 

qual atendendo aos preceitos do edital identificará o vencedor, até o momento incerto; 

Considerando a necessidade de não haver qualquer má interpretação de quem 

possa ter acesso aos documentos inerentes ao procedimento; 

Considerando não incorrer em limitação dos direitos individuais de membros da 

Comissão de Licitação Permanente instituída pelo Decreto nº 54 de fevereiro de 2019;  

Considerando ser prudente nesse momento fazer a substituição de membros, 

passando a fazer parte da comissão somente aqueles que manifestaram desinteresse em 

realizar o futuro concurso; 
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DECRETA: 

 

Art. 1º Em conformidade ao enunciado do artigo 51 da Lei n.º 8.666/1993, 

DESIGNA COMISSÃO DE LICITAÇÃO para conduzir o certame licitatório do Poder 

Executivo do Município de Guatambu — em específico Tomada de Preços nº 02/2019, 

envelope nº 2 propostas e demais atos, tendo como Presidente o servidor JEAN GUSTAVO 

CORÁ e como MEMBROS DA COMISSÃO os seguintes servidores: 

I – Lucas Cardoso Teles; 

II – Mara Luci Santa Catarina. 

Art. 2º O presidente e membros da comissão licitante, designados pelo artigo 1º 

deste Decreto, tem como atribuição precípua procedimentos licitatórios que incluem, entre 

outros, o recebimento das propostas, lances, análise de sua aceitabilidade e sua classificação, 

bem como habilitação e adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo sua vigência 

condicionada a homologação do procedimento licitatório.  

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Guatambu, 28 de março de 2019.  

 

 

 

LUIZ CLÓVIS DAL PIVA 

Prefeito Municipal 


