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PORTARIA Nº 2.318 
Institui Comissão Técnica para acompanhamento do 
Processo Administrativo nº. 0022/2017 – Concorrência 
Pública nº. 001/2017 e contém outras providências. 

 
 

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 a 
necessidade de instituir Comissão Técnica para acompanhamento do Processo Administrativo nº. 
0022/2017 – Concorrência Pública nº. 001/2017, visando a delegação de permissão para exploração 
de serviço de transporte remunerado individual de passageiros para vinte e seis veículos de aluguel, 
Mototáxi, no Município de São Lourenço; considerando que a Prefeita compete sobre a organização 
e o funcionamento da Administração Municipal; considerando que a atual Administração busca 
atender aos princípios de economicidade, competência e eficiência; 
   
 

RESOLVE: 
 
 

Art.1º. Fica instituída Comissão Técnica para acompanhamento do Processo Administrativo 
nº. 0022/2017 – Concorrência Pública nº. 001/2017, que versa sobre a delegação de permissão para 
exploração de serviço de transporte remunerado individual de passageiros para vinte e seis veículos 
de aluguel, Mototáxi, no Município de São Lourenço, composta pelos seguintes servidores públicos 
do Município: a Srª. Cássia Carneiro Mângia, o Sr. Adalberto da Silva Nogueira e o Sr. Adriel 
Miller Theodoro, sob a presidência do primeiro, até sua homologação, adjudicação e assinatura dos 
contratos. 
 

Art.2º. Cabe a Comissão acompanhar o andamento do referido Processo e emitir relatório 
consubstanciado a respeito de possíveis divergências que tenham sido apontadas, instruindo quanto 
às medidas necessárias para sua correção. 
  

Art.3º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente a Portaria nº 2.304 de 
27/01/2017, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 17 de fevereiro de 2017. 

 
 
 
 
 
 

Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 
 

Josélia de Lorenzo 
Secretária Municipal de Governo 
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