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DECRETO NO 3.03l, DE O6 DE FEVEREIRO DE 2014.

``DISPOE SOBRE ATRIBUICOES DO CARGO DE PROⅥMENTO

EM CONmSSÅo DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE

LICITAC6ES E DE SUPERVISOR DO DEPARTAMENTO DE

LIC重TAC6ES".

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA, Estado de S錆o Pa山o, uSando das

atribui95es que lhe sao conferidas por Lei etc.,

CONSIDERANDO que JuntO a eStrutura administrativa de cargos de provimento em

COmissao, eXistem dois cargos com nomenclaturas quase id台nticas;

CONSIDERANDO que por v征ias vezes foi encami血ado a Camara Muhoipal, PrQ〕etO de

lei, tratando sobre a divis着o de tarefas do Departanento de Compras, Licitap5es e Contratos,

OCOrrendo rejei辞O quantO a mat6ria.

CONSIDERANDO que ainda nesta gestao, foi elaborado decreto dividindo atribui96es entre

dois servidores daquele setor, Para melhor viabilizar os procedimentos administrativos e

COtidianos, maS que atualmente nao esta funcionando desta foma.

DECRETA:

Art. 1O. Sあ　atribui96es do ocupante do cargo em comissao de Diretor do

Departa血entO de Licitac6es.

I - Descri辞O Resumida: Exercer a gerencia das atividades relacionadas a compra de

materias-PnmaS, bens e produtos de consumo e duraveis, equlPanentoS, maqunarias e outros

insunos basicos, Planejando, Organizando e co血Olando os programas e sua execu碑O e

avaliando os res山tados, Segundo a politica especffica e a politica da gerencia comercial, Para

assegurar o supnmento desses materiais e o processamento normal dos trabalhos em todos os

SetOreS do Govemo Municipal.

II - Descri碑o Detalhada: Determinar as necessidades das atividades do Govemo

Municipal relativas a insunos basicos, avaliando os Ja eXistentes e as possibilidades de supnr

CarenCias, Para decidir sobre as politicas de acao, nOmaS e medidas a serem propostas;

COnSulta publicap6es comerciais, Cat組ogos dos fomecedores de materiais e equlPamentoS e

OutraS infoma96es sobre a situa9aO do mercado, utilizando os meios a seu alcance, Para

inteirar-Se das variedades existentes, quantidades disponiveis, qualidades e preeos; a血cula-Se

COm O Chefe do Poder Executivo assim como, COm a Chefia e/ou dire9叡) de outras

divis6es/deparfamento s sobre assuntos relacionados a compras言utercambiando informa96es el’Cambiando informa96es e

Observap6es e conclus6es;debatendo esses assuntos, Para COmPlementar seus conhecimentos,
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Planga e organiza os programas de compras’COmO e血evistas com os vendedores,

negocia9あde contratos, tranSPOrte dos materiais, amaZenagem e OutrOS, Valendo-Se de sun

experiencia e baseando-Se naS infoma96es colhidas e nas necessidades apuradas, Para definir

Prioridades’Sistemas e rotinas referentes a aquisi辞o de materiais, ServleOS e O血OS insunos;

COntrO宣a a execu9aO dos programas propostos’Orien'ando os executores na solu辞O dos

PrOblemas surgidos・ tomando decis6es ou sugerindo estudos pertinentes, Para POSSibilitar

melhor desempe血1O dos trabalhos e estimativa de seus efeitos; aValia os resultados dos

Programas PrOPOstOS’COnSultando os encarregados diretos de compras sobre recep9aO,

adequa9aO dos materiais aos padr6es requeridos, estOCagem e O血OS fatores pertinentes, Para

detectar possiveis falhas e deteminar e propor modificap6es, quando necess鉦io; infoma a

ger台ncia comercial sobre as atividades referentes ao departanento de compras, elaborando

relat6rios, eStatisticas ou atrav6s de reuni6es ou outros meios, Para POSSibilit紬a avalia鋒O

geral da politica aplicada e sun copJuga辞O COm as demais politicas.

Art. 2O. Sao atribui95es do ocupante do cargo em comissao de Supervisor do

Departamento de Licitac6es.

I - Descricao resumida: Executar as atividades relativas aos controles das diversas

modalidades de licita9fo, inexigibilidade, dispensa cadastro de fomecedores, COmPras,

Preg6es, registro de precos, de血e outras; tem POr finalidade execu9fb do plan匂anento,

desenvoIvimento e aplica辞O de m6todos gerenciais e operacionais inerentes as diversas

modalidades de licita辞O.

II - Descri車o Detalhada: Deteminar a foma de licita9各O, COnSiderando o montante

PreVisto da compra; redigir e/ou acompa血ar a redapao dos editais relativos as diversas

modalidades de licitap5es, incluindo, Preg6es, registro de precos, etC.; aCOmPa血ar as

licitap6es para aquisi9aO Ou alienap奮o de material pemanente ou de consumo; elaborar

q血os demonstrativos das licita96es; PrOVidenciar para que os membros da Comiss歓o de

Licita96es recebam e abram as propostas nos prazos e horas marcados, SOlicitando aos

PreSenteS a aSSinatura das mesmas; Zelar pela estrita observ鉦cia紺egisla辞O Vlgente nO que

COnCeme aOS ProCedimentos licitatchos; aSSinar todos os docunentos e atas que tramitarem

Pelo setor; eXeCutar OutraS atribui96es afins.

Art. 30 - Este Decreto entra em vlgOr na data de sua publica9fo.

Art. 4O - Revogam-Se as dispos19OeS em COntr誼O, em eSPeCial o Decreto Muricipal no

2.830/2013.

Burilama, 06 de fevereiro de 2014; 9

Po萱i備ca.

anos de Fundal串O e 65 anos

DOS SANTOS TEIXEIRA

Prefeito MunicIPal
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Publicado na Divisao de Expediente do Govemo do Murricipio de Buritamaつna data

SuPra, POr afixa9fo em local de costume.

CARLOS ALBERTO GOULART GUERBACH

Procurador Geral do Municipio

SUELI LOURENCO NEVACK

Diretora Geral das Finan9aS
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