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PORTARIA Nº. 032, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018. 

  

Institui formas e procedimentos para 
aquisição de bens e serviços no âmbito do 
Município de Itapicuru, e dá outras 
providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU, Estado da Bahia, no uso e gozo de suas 

atribuições legais, ancorado no que estabelece a legislação vigente, e,  

 

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar e requalificar a aquisição de bens e serviços no 

âmbito do Município de Itapicuru; 

 

CONSIDERANDO a necessidade da realização de um melhor planejamento logístico e financeiro 

dos bens e serviços contratados pelo município; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de bem aplicar os recursos oriundos do Erário, respeitado o 

elevado interesse público, bem como a Lei de responsabilidade fiscal e os princípios que norteiam 

a boa de gestão, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Ficam instituídas formas e procedimentos para aquisição de bens e serviços, oriundos de 

procedimentos licitatórios já realizados, com fins ao efetivo planejamento, controle material e 

financeiro no âmbito do Município de Itapicuru. 

  

Parágrafo único – As solicitações de compras e serviços somente deverão ser apresentadas 

mediante formalização da mesma pela Secretaria interessada perante o Setor de Compras. 

 

I – Não serão permitidas solicitações de compras e serviços pelas Secretarias de forma direta ao 

fornecedor ou prestador de serviços, sob pena de cancelamento do ato, sem prejuízo de adoção 

de medidas em processo administrativo próprio. 

 

Art. 2º. O Setor de Compras, recebida solicitação dos interessados, somente poderá realizar o 

procedimento aquisitivo de bens ou serviços mediante submissão à apreciação do referido 

pedido/solicitação pelas Secretarias de Administração, Planejamento e Finanças, e do Controle 

Interno. 

  

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO, Itapicuru-BA, 21 de dezembro de 2018. 

 

 

 
Magno Ferreira de Souza 

Prefeito 
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