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RESOLUÇÃO Nº 002/2019, de 03 Abril de 2019

(DISPÕE  SOBRE  A  REALIZAÇÃO  DE  PROCESSOS  LICITATÓRIOS  PELO  INSTITUTO
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS)

Vanderlei  Moscardini  de  Oliveira,  Superintendente  do  Instituto  Municipal  de  Previdência  de
Sertãozinho-SP, no uso de suas atribuições legais, torna público a seguinte resolução:

Considerando que  o  início  de  suas  atividades  da  autarquia  do  Instituto  Municipal  de  Previdência  de
Sertãozinho- SERTPREV se deu em 02 de janeiro de 2019; 

Considerando a  estrutura  administrativa  atual  do  Sertprev  não  comporta  a  realização  de  processos
licitatórios para aquisição de bens e serviços, tendo em vista o espaço e o número exíguo de funcionários; 

Considerando que o Sertprev promoverá concurso público para preenchimento de cargos no decorrer do
ano de 2019, e, só então, terá condições de montar uma Comissão de Licitação; 

Art.  1º  - Os  processos  licitatórios  do  Instituto  Municipal  de  Previdência  de  Sertãozinho  –
SERTPREV  serão  processados  pelo  Departamento  de  Licitações  da  Prefeitura  Municipal  de
Sertãozinho, até a sua efetiva estruturação administrativa, que se dará com a posse dos servidores
nos cargos de Procurador Jurídico, Contador e Escriturário, objeto de concurso público a realizar-se
por esta Autarquia durante o ano de 2019. 

Art.  2º  -  Os processos  serão  iniciados  no Sertprev,  nos  termos da Lei  Federal  nº  8666/1993,
utilizando  recursos  próprios  do  orçamento  deste  Instituto  de  Previdência  e,  posteriormente
encaminhados ao Departamento de Licitações da Prefeitura para processamento. 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação pelo Prefeito Municipal e de-
vida publicação. 

Art. 4º- Revogam-se as disposições em contrário.

Sertãozinho, 03 de Abril de 2019
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