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ANEXO I 
 

PORTARIA-DE N.º 002/2019 
Designa o pregoeiro e equipe de apoio para atuarem na 
modalidade de licitação Pregão Presencial e Eletrônico. 

A Diretora Executiva da Fundação Irene Siqueira Alves – “Vovó Mocinha” – FUNGOTA 
Araraquara, no uso de suas atribuições, considerando a necessidade de garantir a 
operacionalidade do processo de pregão e o disposto no art. 3.º, IV e § 1.º, da Lei n.º 
10.520/2002, 
RESOLVE, 
Art. 1.º. Designar como pregoeiro nos processos licitatório na modalidade PREGÃO,  para o 
período de 07/01/2019 a 31/12/2019, Wagner dos Santos Tedesco CPF/MF 108.934.968-80, 
tendo como equipe de apoio os seguinte membro: Elenilze Mara dos Santos CPF/MF: 
180.996.828-31. 
 
Art. 2.º. Compete ao pregoeiro as competências fixadas em lei, em especial: 

a) credenciar os interessados; 
b) receber os envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação; 
c) a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos 

proponentes; 
d) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance; 
e) abrir as propostas de preços; 
f) analisar a aceitabilidade das propostas; 
g) desclassificar as propostas indicando os motivos; 
h) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
i) declarar o vencedor, efetivando a correspondente adjudicação do objeto da licitação, não 

havendo interposição de recurso; 
j) receber, examinar e dar processamento aos recursos; 
k) encaminhar o processo licitatório à autoridade superior para sua homologação; 
l) elaborar a ata da sessão pública; 
m) conduzir os trabalhos da equipe de apoio. 

 
Art. 3.º. Esta Portaria entra em vigor a partir de seu registro e publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
Araraquara, 07 de Janeiro de 2019. 
 

Lúcia Regina Ortiz Lima 
  Diretoria Executiva 
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