
DECRETO Nº 4.143, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014. 
 
 

Altera o artigo 2º, §2ª e revoga o parágrafo 4º do artigo 2º do 
Decreto Municipal nº. 3014 de 29 de março de 2006 que 
regulamenta, no âmbito do Município de Louveira, a utilização 
da modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição 
de bens e serviços comuns e dá outras providências. 

 
 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR, Prefeito do Município de 
Louveira, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 98, XIV, da Lei Orgânica do Município; 
 
Considerando a autorização legislativa oriunda das Leis Federais 
nº. 8666/93, 10.520/2002 e Decreto Federal nº. 5450/2005; 
 
Considerando a Súmula 257/2010 do Tribunal de Contas da União; 
 
Considerando a necessidade de se fazer cumprir os princípios que 
norteiam a administração: legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência e a supremacia do interesse público; 
 
Decreta: 

 
Art. 1º O art. 2º do Decreto Municipal nº. 3014 de 29 de março de 

2006 que regulamenta, no âmbito do Município de Louveira, a utilização da modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências, 
passa a ter a seguinte redação: 

 
“Artigo 2º.................................................................................... 
 
§2º A Classificação dos bens e serviços comuns de que trata este 
artigo encontra-se disposto no Anexo Único, que faz parte 
integrante deste Decreto, não sendo tal disposição de cunho 
restritivo e taxativo de forma que novos serviços valer-se-ão, a fim 
de critério classificatório permissivo ao uso do Pregão Presencial, 
do quanto exposto no §1º deste artigo.” 

 
Art. 2° Fica revogado o parágrafo 4º do artigo 2º do Decreto 

Municipal nº. 3014 de 29 de março de 2006. 
  
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

 
Louveira, 10 de setembro de 2014. 
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NICOLAU FINAMORE JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 10 de 
setembro de 2014. 

 
 

 
ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 

 


