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O Chefe do Poder Executivo do município de Jacundá do Estado do Pará, 

com arrimo na Lei Orgânica no Art.731, incisos II, VII e IX, bem como na Lei 

10.520/2002, art.3º2, inciso IV e §1º3, resolve, 

 

Art.1º Nomear para o exercício da função de Pregoeiro o servidor que segue 

qualificado: 

I - Igo Viana Silva, RG 7945279 – SSP/PA, CPF 047.090.652-92, matrícula 

4273263,  

Art.2º Nomear para o exercício da função de membro da Equipe de Apoio os 

servidores que seguem qualificados: 

I – Idna da Silva Calazans, RG 4634854 – SSP/PA, CPF 928.505.532-04, 

matrícula 0086751, para exercer a função de membro titular da Comissão Permanente 

de Licitação – servidora efetiva; 

II – Igo Viana Silva, RG 7945279 – SSP/PA, CPF 047.090.652-92, matrícula 

4273263, para exercer a função de membro titular da Comissão Permanente de 

Licitação – servidor efetivo; e, 

III – Adriane Ferreira Lima, RG 6442956 – SSP/PA, CPF 989.954.482-53, 

para exercer a função de membro titular da Comissão Permanente de Licitação; 

                                                           

1 Art. 73. Compete privativamente ao Prefeito:  
II — Exercer, com auxílio dos Secretários e de dirigentes de órgãos municipais, a direção superior da 
administração municipal;  
VII— Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos; VIII - Decretar desapropriações e instituir 
servidões administrativas;  
IX — Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da Lei; 
2 IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o 
pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e 
lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do 
certame ao licitante vencedor. 
3 § 1º A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou 
emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade 
promotora do evento. 
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IV- Francisco de Oliveira Silva, RG 2261006 – PC/PA, CPF 

327.753.262-34, para exercer a função de Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação; 

Art.2º Os servidores mencionados exerceram suas funções nos exatos 

termos das Leis 8.666/1993, 10.520/2002 e legislação pertinente. 

Art.3º Este ato normativo entrará em vigor e terá eficácia a partir de sua 

publicação, revogando-se as disposições do mesmo nível hierárquico que dispuserem 

em contrário ou com este ato conflitarem. 

Registre-se; 

Publique-se; 

Cumpra-se colocando em exercício o servidor. 

Sede Administrativa do Governo Municipal, 15 de junho de 2021; 199º da 

Independência e 132º da República. 

 

 
Itonir Aparecido Tavares 
Chefe do Poder Executivo 

 
 

Certifico que este decreto fora devidamente publicado em: 

Às____hs____min, do dia: ____/____/2021. 

 

______________________________________ 

Daiane Rodrigues Santana 

Secretária de Gabinete 
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