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flPãHNTA: Dispõe sübre norínas úom|rlrri'rleíliar€s apiicáveis

a.s iicitações a seíerx reaítzadas peic Mi;nicípio çie lraza:"e cla

h'fatar'PF, e dá oritras lrrcvidêiieias.

Ü PII.E,FEETO B$ VI{]NTCÍPíO &E NÂZ,A§ê.E BÂ MÀTÂ
I{0 ESTADü $E PflF{Âl\{BUCÜ, NÜ U§G §E SU,&S .,&ã'RãBErã{IÜES

LEGÂIS,

F'.ÂÇü gÁEEIA QUf, Â CÂnge*.e eâqi,\âcl$}ÂÊ-,

"A.PRÜ\,GLi E, EU §,à§Cã*N{; ,à SH,Ç=LT§N'9.8. ã,§i};

Aa"t.l'* Todas as licitações serâ* pui:il*ai;, Çü$] âffiolâ

pubiicacãi: do seu objeto, modaliiiade e vaior es'iirnável <ic beit"l, sel:viçr.r cu

*bra a ser adqLiirido peXa aeXministração publica rnunicipal.

ArÉ"?"- No âmbito da administraçào pú-blieil dc fu'Tunieípio oe

F{azaré di: ir,{ata. aplica-se as licitações públices as r?.ürunas 'Ca i.*i lred*t"a} iro

1i;.51C. de i{i dr.}il*}io cle 20S2 (l-ei dc i}regãc}, e eiii Lei F-ederal n* í4"*ú6iÇl

ilei rle Cor:tratos de Lioitações).

ArÊ.3"* A üomissãc de Licitaçâo poderá de ofieio" rí

requeriinenio de qr-ralquer iicitante, por *ieteruninaçãc eío PreÍbirc ou

represr-nÍ-açã* cie Frceurador do hdunicipro, suspender c çerialne iiei'ra":óric e

reaiizal Ciiigência na sede das elnpresas licitelites paÍe â\,/eiigl"i:rr s,;la. ree.l

existência, a f"irc de garantir qut: o Mr-r*icípio reaiize c*ntratcis eom efiliiicÊí1§

idôneas e existerrlr:s tte fat': e direito.

Farágrafc únieo -- Ccnstatandr: ap*s diligênçia pela Con;issão

de Licitação ou investigação da auioridacie pcliciai r-iuff a ÊrylPrrÍja liciriínrte é

acenas de Ía.chada, a fi1esi11a será desclassiÍlcada. eio ç*ita.ntç.

Rus tiant;s Sair*to, r-re l-*138, Ceniio, l{a,t;ie d; Meu-i}5 CiP"55.81*.CÜLl

i li.e 0811" 36: :1.:l r3,;
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Ari"4o- Fica vedado a quatrquer ser.v.idor público membro de

Comissão cie Licitação ou Pregoeiro, receber qualqLter íipo vantagÊffi, presente,

auxíiic. exipréstimo de bens ou qualqueí tlenesse de licitante oll fofilecedor,

sob pcna cie exoneração no casCI de cargo çornissionado ou cleniissão a bem do

setviço pritiiico no caso de ser-vidor efetir.,o e representação pela Froeuradc,rla

do li,funicípio junto ao Ministério Fúbiico e/ou aiuizamento de açãc rie

impi'ob,idade.

Àrt.5"* Fica vedado aos membros da Cornissão de Lieitação c

ao Plegoeiro, manter relação empregatícia ou reaiizar qliatrqtler tipo eie

prestacào de serviçc, aindaque gi'atuito, com pessoa.iurídica or: física que iieite

ou mantenha contrato de foieeoirnento de bens, serviÇos ou íealização de oi-:ras

com o \Íunicípic de Nazaré da Mata.

Âr"t.6'- Fica veda<ia a con'rraração de pessoa jr:r:íclice deçlaracla

iniciônea pcr orgãos da tlnião, do Estado, dc Distrito Fedçral ori de outros

Municípios, durante o período de dectraração de sua inicioneiçiade.

-Art.7o- Poderá ser instituí<1a irol' ato do CLreft do Pccier

Execr.itir,c Ccmissão Especial de t,icitação paía realização dt pr{-!c*ssos

iicrtatorios .tue requeiram eler,,ado grâ11 de cornpiexidaeie para Çontrataçã* cie

*bras púbiiças e sewiços de grande pürts.

Âm.8"- Fica vedado a r3esignação cle rnernbro da Ccrnissã<;

Pei-manente olr Especiais de {-icitação cle serrridor púbiieo inunicipal qr.ie

mâi:itu=ntrra laços de parentesco co1lsanguíneo ou por afinida.<ie com Õ Frefeito,

\,-lce P;:eÍ'elto e Vereaeiorr.:s da ir4';rricípio de Nazaré da Mata'

Àrt,9c- Ao Presidente e Mçmbros d.a Comissão cte Licitação ó

asseguradCI â perüopÇão de Gratifrcação de {-icitação nc valq:i" Íix* pi'evistc elos

içcisos ã, aâímea a) e {ruciso ã{" aEínea b} Eio artige lo da Lei Estaduaâ no

í5,972, de 23 de dezembrc de 2&x"6, e, posteriores fi?sd*fieações"

Art"tr&- Poderá o Chefe do Pcdel Exi:cuíivo suspend*.r, Íe'r'{igâi

ou anular pÍoÇesso licitaiorio aten*iendc â rÊpresent'açãa rÍe P;:acuraelor" do

Rua Dantas Bai"retc, "'#::,;1:lJ;iiã;1, ii;: i'.4ata'Pr- crP 55 800 clr"r;
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Município diante de ineguiaridade no curso do

inconveniência qlranto ao objeto a ser contratado.

procedimento ou

Parágrafo único- A suspensão se dará ate coneção Co vício e a

ar:uiação quando o vício não for passivo de correção ou impliear errl pr*jurízo

ao erário ou otbnsa a norma ou princípio atinente a administração pnblica.

Art"tl- A presente 1ei entra em vigor na data *J* sua pribiicação

cc,rn eleitos ret::oatil'os a 1o de janeilo Ce 2ü17, ressalvacio o Çaso do 8o, em

que a vigôncia se dará na ciata da publicação desta lei.

Ârt.X2- R.evogarn-se as dispcsições eln coirtrário.

Gabinete do Prei-eito cio cie hlazaré tia Mat*lFE, ern

3 t de marçc cie 2Q-17.
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