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PORTARIA Nº 001/2016 
 
 
 
 
 
 
 
Institui a Comissão Permanente de Licitação para o exercício 
de 2016 e dá outras providências 

 
  O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, 
Vereador Sérgio Schefer, no uso das atribuições que lhes são legalmente conferidas, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
  Art. 1º - Criar Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Nova Olímpia, Estado de 
Mato Grosso, para o exercício de 2016, colegiado e subordinado diretamente à Secretaria Geral da 
Casa 
  Parágrafo único. Ficam designados por esta portaria para composição desta Comissão 
Permanente de Licitação, denominada CPL, em conformidade com o Art. 51, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores:   

Presidente  – Servidor Fernando Antonio Silva de Moraes 

Secretário  – Servidor Maria Aparecida Borges 
Membro  – Servidora Fábio da Silva Moraes 

Suplente  – Vereador Josimar Silva Lima 
 

  Art. 2º são competências e atribuições desta comissão:  
  I - Elaboração, implantação e orientação das normas de licitação no âmbito da Câmara 
Municipal de Nova Olímpia, através das minutas dos convites e editais de licitação, em todas as 
modalidades previstas na legislação; 
  II - Coordenar todas as atividades licitatórias, submeter quando necessário à Assessoria 
Jurídica e dos Recursos Humanos as minutas de instrumentos convocatórios de licitação; 
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   III - Fazer publicar os avisos de licitação no Diário Oficial do Estado, em jornais de grande 
circulação e no sítio da instituição na Internet, de forma a assegurar a publicidade exigida pelo vulto 
do certame; 
  IV - Convidar os inscritos no Cadastro de Fornecedores, nas famílias pertinentes ao objeto 
do certame, para participar das licitações promovidas pela instituição; 
  V - Receber as impugnações contra os instrumentos convocatórios de licitação e decidir 
sobre a procedência das mesmas; 
  VI - Receber e responder os pedidos de esclarecimento dos instrumentos convocatórios de 
licitação; 
  VII - Credenciar representantes dos interessados em participar da licitação; 
  VIII - Receber e examinar a documentação exigida para a habilitação dos interessados em 
participar da licitação e julgá-los habilitados ou não, à luz dos requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatório; 
  IX - Receber e examinar as propostas dos interessados em participar da licitação e julgá-las 
aceitáveis ou não, à luz dos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; 
  X - Realizar as diligências que entender necessárias ao esclarecimento de dúvidas quanto a 
sua atuação; 
 XI - Receber os recursos interpostos contra suas decisões, reconsiderando-as, quando 
couber, ou fazendo-os subir, devidamente informados, à Secretaria Geral; 
  XII - Dar ciência aos interessados de todas as decisões tomadas nos respectivos 
procedimentos; 
  XIII - Fazer publicar no sítio da instituição na Internet e, quando necessário, no Diário 
Oficial do Estado, os resultados dos julgamentos quanto à aceitabilidade e classificação das 
propostas e quanto à habilitação ou inabilitação de licitantes; 
  XIV - Encaminhar ao Secretário Geral os autos de licitação, para providências quanto a 
adjudicação do objeto, quando for o caso, e para homologação do certame; 
  XV - Propor ao Secretário Geral a revogação ou a anulação do procedimento licitatório; 
  XVI – Propor sempre que necessário ao adequado desempenho de suas atribuições durante 
a licitação de serviços de publicidade e divulgação a colaboração e assistência técnica de órgãos 
especializados ou de técnicos da Instituição; 
  XVII Atualizar por categorias o Cadastro de Fornecedores instituição com os dados obtidos 
por ocasião do exame dos documentos de habilitação apresentados pelos participantes dos diversos 
certames, independentemente de pedido de inscrição; 
  XVIII – Compete ainda a Comissão Permanente de Licitação a execução de outras ações e 
atividades concernentes a sua natureza ou determinadas pela Secretaria Geral. 
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 Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Nova Olímpia, aos dois dias do mês de 
fevereiro de dois mil e dezesseis.   

 
 

SÉRGIO SCHEFER 
Presidente 

 
 

  REGISTRADO NESTA SECRETARIA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL E 
PUBLICADO POR AFIXAÇÃO EM LUGAR DE COSTUME, NA DATA SUPRA. 

 
 
 

VALDINO CARLOS RODRIGUES  
Secretário Geral 


