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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA
TURisTICA DE GUARATINGUETA

Autorizo   no   uso   de   minhas   atribuig6es   e   em   conformidade   com   o
Decreto  n°  8.405/2018,  a  abertura  de  licitagao  na  modalidade  Dispensa    em
carater emergencial  para  a aquisieao de equipamentos destinados ao  hospital
de  Campanha  Temporario  para  COVID  -19,  conforme  solicitagao  de  ndmero
905/2020,  remetendo-se aos tramites legais.

Guaratingueta,15 de maio de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

A
SECAO DE LICITACOES



DECRETA:

0
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I)ECRETO  N°8.405,de        Dis|)6e      sobre       a       delega¢ao       de
14  demar€o de2018                  responsabilidades      aos      Secretfrios

Munici|)ais  e  ao  Chefe  de  Gabinete,
no ambito dos processos licitat6rios.

MARCUS    AUGUSTIN    SOLIVA,    Prefeito       do    Municipio    da
Estancia Turistica de Guaratingueta, no uso das atribuig6es do cargo e,
especialmente,  das constantes  do artigo  106,  item  I  ,  alinea "c", da Lei
Organica do Municipio de Guaratingueta,

CONSIDERANDO  o  grande  n`inero  de  procedimentos  licitat6rios  e
demais    atos    deles    decorrentes,    que    diarianente    tramitam    pela
Admmistrapao      Municipal,      bern      como      a      necessidade      de
descentralizacao administrativa, a fim de assegurar maior eficiencia no
trahite dos processos licitat6rios:

Art. 1° Fica delegada aos Secretdrios Municipais, a compet6ncia para:

I  -   aberfura dos procedimentos  licitat6rios,  cabendo-1hes,  inclusive,  a assinatura

dos respectivos editais ;
11 -   proceder a analise e julgamento dos recursos adminisrativos, ap6s o devido

parecer juridico, quando houver;
Ill  -  prestar  esclarecimentos  acerca  de  impugnap6es  ou  outros  questionamentos

relativos aos editais;
IV -  homologar o certame e adjudicar ao seu vencedor o objeto da licitacao, ap6s

julgamento pela Comissao de Licita¢ao ;
V  -   tratando-se de pregao e havendo recurso da decisao do Pregoeiro, adjudicar

ao vencedor o objeto do certame, ap6s o devido julgamento;
VI - ratificar os casos de  dispensa de licitagao  ou inexigibilidade, observados os

procedimentos legais.
VII -  fi]mar Contratos e Atas de Registro de Precos referentes aos seus processos licitat6rios.

Art. 2°  -  Fica delegada ao  Chefe de Gabinete do  Prefeito  Municipal,  a compet6ncia

Pal'a:

I  -  aprovar,  no  sistema  infomatizado  municipal,  as  requisic6es  de  materiais  e
servigos necessarios a abertura dos procedimentos licitat6rios e compras;

H -assinar cheques e autorizar pagamentos banc&rios pela via digital.
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Art. 3° Este Decreto entra em vigor  na data da sua publicagao, revogedas as

disposig6es em contrfrio, especialmente o Decreto n° 8.224, de  16 de malo de 2017.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DA  ESTANCIA  TURjsTICA  DE  GUARATINGUETA,
aos quatorze dies do mss de marco de 2018.

¥K~ifa;L*O#[N=;NETO
SECRETARI O MUNICIPAL DA ADNINISTRACAO

Registrado  mos Livros de Decretos Municipais n° LII.
Secretaria de Expediente.
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