
 

 

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 5ª REGIÃO 
CE  

 
 
 

PORTARIA CREF5 Nº 03/2022 
 

 
EMENTA: Dispõe sobre a regulamentação para a criação da 
Comissão Permanente de Licitação do CREF5 e dando outras 
providencias.  

  
 

         A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 5ª REGIÃO, com 
abrangência no Estado do Ceará, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme inciso VII do 
art. 40, do Estatuto do CREF5/CE;  
 

CONSIDERANDO o artigo 44 do mesmo Estatuto acima indicado, onde assim 
preconiza: “Art. 44 - As Comissões contarão em suas composições com, no mínimo, 01 (um) 
Membro do CREF5/CE, podendo ser integradas por outros Profissionais de Educação Física 
registrados e designados pelo Plenário, sendo entre eles eleito o Presidente e o Secretário, para 
um mandato igual ao da Diretoria. ” 

 
CONSIDERANDO a Lei Federal n. º 8.666/93, que regulamenta as Licitações no 

âmbito da administração pública; 
 
CONSIDERANDO que compete aos Conselhos Regionais cumprir e fazer cumprir as 

disposições desta lei, das resoluções e demais normas baixadas pelo Conselho Federal; 
 

             CONSIDERANDO que aos Conselheiros do CREF5/CE quando no efetivo desempenho 
de suas funções, bem como aos representantes designados pela Diretoria do CREF5 CE, quando 
para representação do Sistema CONFEF/CREFS, receberão a título de ressarcimento, diárias, 
deslocamentos para Conselheiros, Assessores técnicos, Representantes, Funcionários e para 
Profissionais Delegados, pagamento de despesas eventuais, nos termos do Artigo 63 inciso II do 
Estatuto do CREF5;  

 
CONSIDERANDO a reunião de Diretoria do CREF5 do dia 22 de março de 2022;  
 
 
RESOLVE  
 
Artigo 1o. – Criar a Comissão Permanente de Licitação, com a seguinte composição: 
 
I – Presidente: Patrícia Albuquerque Vieira 
II – Secretário: Samuel Martins Barros 
III- Edvardo Alves Cruz 

 
 

Art.2º - Fica concedido a título de gratificação por desempenho de função o valor de 

R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), mensalmente aos membros servidores do CREF5 

integrantes da Comissão de Licitação, independente se foi concluído ou não o processo licitatório. 
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Art.3º Fica designado como fiscal de todos os contratos a Servidora Arlene Mesquita, 

que receberá a título de gratificação por desempenho a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta 

reais), mensalmente. 

 
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando a 

disposição anterior. 
 
Fortaleza, 29 de março de 2022. 
 

 
Andrea Cristina de Silva Benevides 

Presidente CREF5 


