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CoNiderando a ncccssidade de racionatizar e padronizar os FocediEentos administaúvos
com vistas à aquisição dc matcriais de consumo, cxpedicntc, pellDüeat€s, equiPamentos e

conEatação de scrviços;

Coruiderando a convcniência de consolidar as ncccssidades das diversas árcas da
administr.Éo com o objetivo de conseguir dcmaadas sigr"ificativss, quÊ lcvcm à rcduçâo de
cuíos dççorÍc cs dc gaúo dc cscala nas corratações;

Coruiderando o intere§sc da stal AdminisEação em reduzir os custos admiaistrstivos c

aperfeiçoar os mecanismos de contole,

Recomenda:

l- Os processos licitatórios da Administração Dircla do Muicípio para aquisiçio dc malaiais
de consurno, marcriais dc cxpedientq p€Íma!€otes e eqúpaEstrtos, de vigilânci4
corl§€Ívação e limpezc vale-refeição, vale-transpone, locaçco de linhas lclcFnicas c outos
caracterizados como de ampla úitização no âmbito da Prcfeirura Municipal de §ão Francisco
do Conde, com rccursos oriundos de qualqEr font€, d€verão ficc,c,€trt'alizados na Secrçtaria
Municipal de Adminiíraçâo, ficando a COPEL{OMISSAO PERMANENTE DE
LICITAçÃO, para o cumprimcnto do aqui disposto;

2- Os processos liçitatórios para 8 aquisiçáo de materiais e eqúpameruos de natür€za

específica destinada ao al€ndimeolo dos sistÊEÂs da Sçcrctaria Muoicipal dc Educa@,
Secretaria Municipal dc Saridc c Secr€taÍia MuniciFl de InÊsEsunlrÀ bcm como Para a
reatüâçáo dc sêrviços dc obras oo carc desta últirú4 deverão ficü çenüalizados rEs
respecrivas secretarias, Íicando as COMISSÔES SETORIAIS DE LICITAÇÃO dc cada

secretaria para o aqui disposto.
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Esta ediÉo encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certiÍicado ICP-BRASIL

Slo Fnncisco do Condc,11 de Dezrrbro de 2017.

A Conuoladoria Gcral do Município, gor sua CoutÍoladora adiant€ asshado, no tlso dc sua§

aEibúçôes" com fulcÍo no ütigo 22, inciso )ql, da Lei Municipol n'. 457f2016, dênEr ouü'as

regimenteis, e


