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DECRETO MUNICIPAL Nº 0146/2021                                                DE 29 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre designação de Pregoeiro Eletrônico 

Municipal e respectiva equipe de apoio para o exercício 

de 2021 e dá outras providências 

 

A Prefeita Municipal de Damianópolis, Estado de Goiás, no uso de suas 

atribuições legais, e considerando o disposto no inciso IV, do art. 3º da Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, e ainda: 

 

CONSIDERANDO a necessidade de designar Pregoeiro Eletrônico e 

respectiva equipe de apoio, objetivando a realização de Pregões no âmbito da Administração 

Municipal; 

 

D E C R E T A: 

 

Artigo 1º - Fica designado para a função de Pregoeira do Pregão Eletrônico 

Municipal, a servidora pública GLEICIANE FARIAS SALIS, inscrita no CPF n. 046.717.411-30.  

 

Parágrafo Único – Para a respectiva equipe de apoio, ficam designados 

os servidores: 

 

- JULIANO LEANDRO DE SOUZA SILVA; 

- ALDEICE ONORO DA SILVA.  

 

Artigo 2º - A Pregoeira e a equipe de apoio terão dentre outras atribuições 

estabelecidas no Decreto Federal nº 10.024/19 e na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 

14.133/2021 as relacionadas ao recebimento das propostas e lances, a análise de sua 

aceitabilidade e sua classificação, a habilitação e adjudicação do objeto ao licitante vencedor. 
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Artigo 3º - A Pregoeira fica autorizada a convocar, além dos membros da 

equipe de apoio, a depender da especificidade técnica do objeto ou da documentação 

apresentada, outros servidores da Prefeitura Municipal de Damianópolis, e técnicos da área 

para auxiliar na análise das propostas e documentos. 

 

Artigo 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as demais disposições em contrário. 

 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Damianópolis, Estado de Goiás, aos 29 

de setembro de 2021. 

 

 

ANDREIA LINS DEPOLLO 

Prefeita Municipal 
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