
GOWRNO DO MUMCIHO DE CONSELMIRO LAF,ANTE
GABINETE DO PREFEITO

PORTARI A3761202I

RECoMpon covussÃo ESpECIAL OBJETIVANDo a,,tNÁrtsE DE
DocuMENTos rÉcmcos E AMoSTRAS Nos pRocESSos pERTINENTES A

AQUISIÇÃO TUTURA E EVENTUAL DE MATERIAISTEQUIPAMENTOS E

INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DBMANDA DAS
UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDN N OÁ OUTRAS

rnovmÊ,NCIAS.

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, com fulcro nos

artigos 12;90, inciso VI e I 16, inciso II, alínea "d" todos da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO a necessidade de adquirir os materiais/equipamentos e insumos

visando equipar e atender as necessidades de áreas específicas, garantindo a continuidade dos

serviços prestados pelas unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete;

CONSIDERANDO que o objeto compreende a futura e eventual aquisição de

materiais/equipamentos e insumos médicos hospitalares, de acordo com as descrições e

especificações detalhadas no termo de referência, para atender a demanda do setor supracitado;

CONSIDERANDO as especificações técnicas, quantitativas e qualitativas que

conterá o Termo de Referência, as quais necessitam de análise e conferência especializada;

CONSIDERANDO a necessidade de disponibilização de corpo técnico para apreciar

as propostas dos materiais/equipamentos e insumos médicos hospitalares em cumprimento do

disposto no procedimento licitatório;
CONSIDERANDO a necessidade de disponibilização de corpo técnico para avaliar as

amostras dos materiais/equipamentos e insumos médicos hospitalares a serem adquiridos;

CONSIDERANDO o direito reservado ao Município de não aceitar ou receber

qualquer produto ou serviço em desacordo com o Termo de Referência, ou em

desconformidade com as norrnas legais, técnicas e especificações pertinentes ao seu objeto,

sendo imprescindível Comissão Especial responsável por essa verificação, a fim de evitar
prejuízos à Administraçáo;

CONSIDERANDO que é direito e dever do Município, por meio de seus servidores,

verificar o cumprimento do disposto no termo de referência;
CONSIDERANDO o disposto nos ofícios n' 48412021/GAB/SMS/PMCL e n"

4SB1202L1GAB/SMS/PMCL, ambos expedidos pela Secretaria Municipal de Saúde, em que se

requer a nomeação dos membros para recompor a Comissão Especial nomeada através da

Portaria n" 30712021;
CONSIDERANDO ser imprescindível a recomposição face sua finalidade;

RESOLVE:

Art. 1o - NOMEAR, para recompor, Comissão Especial objetivando a análise de

documentos técnicos e amostras nos processos pertinentes à futura e eventual aquisição de

materiais/equipamentos e insumos médicos hospitalares, a serem apresentadas em processo

licitatório, para atender à demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde, no

Município de Conselheiro Lafaiete, os seguintes servidores:

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, ne 10, Centro, Conselheiro Lafaiete-MG CEP:36400-026
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GowRNoDolV(tMcIHoDEcoNsELHEIRoLÁIÁIETE
GÁBINETE DO PREFEITO

-LysianeDeAndradeNetoAmorim.CRF/N4G16984-MatrÍcula:55,447;
_Marceto ;;;.." - coREN/I\4 G 47 9.251 - Matrícula : 5 4.127 ;

-MárcioPetragliaBarbosa-CRO/MG33690-Matrícula:55.199;
-Glayson da si]tva Barbosa - cRo/MG 28019 - Matrícula: 54.780;

-Diane Assis coura F'idelis - MG 153.405 ' Gestão em saúde Pública '

Matrícula: 55.440;
.StellacostaSilva.CPJ/}4G|8,474-MatrÍcula:55.362;
-Regina À;;";;ú; severino - oAB/ MG 165.465 - MatrícuLa" 52.269'

Art. 20 - A presidência dos trabalhos será exercida pelo primeiro nomeado e na sua

ausência Pelos subsequentes'

Art. 30 - os trabalhos desenvolvidos pel0s membros ora nomeados serão considerados

serviço público relevante e deverão t.r';;;;t'f'uOo1 durante jornada normal de trabalho e

em paralelo a tramitãçáo Oã pr"redimento dó ücitaçao e terá ãuração até homologação do

processo licitatório.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário' entrando-:tt? Portaria em vigor

nesta data, sendo dada por publicada.o* 
'uu 

fixação no quadro de divulgagões dos atos da

Administração e na forma da Lei'

Conselheiro Lafaiete, 20 dejulho de 2021'

Mário r{ilro, Leão Duta
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