MUNICÍPIO DE EQUADOR-RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 025/2022, DE 6 DE JANEIRO DE 2022
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE EQUADOR, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os incisos III e VIII do art. 64,
da Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; Lei Federal nº 10520/2002 e o Decreto nº 5.450/2005;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 004/2011 que implanta e
regulamenta a modalidade de Licitação “Pregão” para aquisição de bens e serviços comuns, no
âmbito do Município de Equador-RN;
CONSIDERANDO, a necessidade de cumprimento integral dos princípios norteadores da administração pública (art. 37, caput, CRFB/88), de forma mais específica a legalidade,
publicidade e moralidade;
CONSIDERANDO, a necessidade de centralização dos serviços de ordem e controle de compras no âmbito do setor de finanças da PME;
CONSIDERANDO, o disposto no Decreto Municipal nº 001/2020, que cria setor de
fiscalização, acompanhamento e controle das ordens de compras, serviços e contratos;
CONSIDERANDO, a priorização e necessidade de valorização da transparência,
controle e estabelecimento de um processo ilibado do sistema de compras, empenhos e contratos públicos;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear para compor o setor e comissão de fiscalização, acompanhamento e controle das ordens de compras, serviços e contratos, os membros relacionados abaixo:
Gerente de Contrato
JOADY GOMES DE OLIVEIRA

Fiscal de Compras e Ordens de Pagamentos e Serviços
CAIO CÉSAR FERREIRA DE OLIVEIRA

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Publique-se;
Cumpra-se;
Dê-se ciência.
Equador-RN, 6 de janeiro de 2022.
CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA
Prefeito Constitucional
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