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PORTARIA Nº 2.372 
Institui Comissão Especial para o acompanhamento e a 
fiscalização do Processo Licitatório de contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços 
laboratoriais e coletas sanguíneas, sem exclusividade, para 
atendimento aos usuários da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

 
 

A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais, constantes dos 
incisos IX, XII e XVII, do art. 90, da Lei Orgânica do Município - LOM, considerando os termos do 
art. 109, da Lei Complementar nº. 002 de 01/08/2011; considerando o ofício nº. 322/GAB/2016 de 
28/06/2017, da Secretaria Municipal de Saúde, recepcionado na data de 30/06/2017 pela Secretaria 
Municipal de Governo, versando sobre a nomeação de Comissão Especial destinada ao 
acompanhamento e fiscalização do Processo Licitatório para credenciamento e contratação de 
serviços laboratoriais da Secretaria Municipal de Saúde; considerando que cabe a Prefeita Municipal 
dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal, inclusive a nomeação de 
Comissões Especiais; 
 

RESOLVE: 
 

Art.1º. Fica instituída Comissão Especial para o acompanhamento e a fiscalização do 
Processo Licitatório de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
laboratoriais e coletas sanguíneas, sem exclusividade, para atendimento aos usuários da Secretaria 
Municipal de Saúde, que será composta pelos seguintes membros e presidida pelo primeiro: 
 

- Lívia Maria de Mello Martins Sanches; 
- Ricardo Frederico Pinto Silveira; 
- Alberto Coelho.  

 
Art.2º. Compete à Comissão Especial, o acompanhamento e a fiscalização todos os trâmites 

relacionados ao Processo Licitatório nº.  0213/2017, Modalidade Inexigibilidade 27, que versa sobre 
a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços laboratoriais e coletas 
sanguíneas, sem exclusividade, para atendimento aos usuários da Secretaria Municipal de Saúde.  
 

Art.3º. A Comissão iniciará seus trabalhos a partir da publicação dessa Portaria, e, ao final de 
todo o processo, apresentará relatório conclusivo de seus trabalhos. 
 

Art.4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 05 de julho de 2017. 
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