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DECRETO MUNICIPAL N° 23/2018, DE 08 DE JANEIRO DE 2018

Designa a Comissão de Licitação, Pregoeiro e Setor Jurídico para
atuarem junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto do
Município de Oliveira dos Brejinhos, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do Município,
Considerando o requerimento do SAAE que solicita o apoio técnico especializado da Comissão de Licitação
e Pregoeiro para a realização de processo de licitação,
Considerando que a designação da Comissão de Licitação e Pregoeiro para proceder junto a esta não
acarretará em prejuízo aos trabalhos da Prefeitura, sendo este realizados no exercício de 2017 pelo
advogado João Roberth Coimbra Xavier, nos termos do Decreto nº 98/2017, de 29 de maio de 2017,
DECRETA:
Art. 1° - Fica decretado a designação da Comissão Permanente de licitação e Contratos, bem como
o Assessor Jurídico, Pregoeiro e Equipe Técnica de Apoio, para atuar e prover na organização de todos os
Procedimentos de Licitação e atos administrativos vinculados a serem realizados no SAAE de Oliveira dos
Brejinhos, tudo em conformidade com os termos estabelecidos na Lei Federal n. 8.666/93.
Art. 2º - Fica o SAAE encarregado de apresentar a listagem com as especificações e quantitativos
dos bens, materiais e ou serviços a serem licitados, bem como a necessária consulta sobre os atos
administrativos vinculados.
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de
janeiro de 2018, revogando as disposições em contrário.
Publique – se, registre-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito de Oliveira dos Brejinhos, em 08 de janeiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PORTELA
PREFEITO
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