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PORTARIA Nº 12, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

Acresce artigo na Portaria CRMV-RN nº 018-2020. 
 

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE – CRMV-RN, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº 5.517, de 

23 de outubro de 1968, regulamentada pelo Decreto nº 64.704, de 17 de junho de 1969 e com 

esteio no art. 11, alínea “i”, do Regimento Interno Padrão, aprovado pela Resolução CFMV nº 

591, de 26 de junho de 1992, 

RESOLVE: 

Art. 1º Acrescer o art. 1º-B na Portaria CRMV-RN nº 018/2020, que passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

“Art. 1º-B. As atribuições da Assessor Administrativo N3 consiste no desenvolvimento 

das seguintes funções: 

I – Chefiar o setor de Licitações, cotações e contratos; 

II – Apontar, com antecedência, a necessidade de realização de licitações, cotações e 

contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação; 

III – Realizar, ex officio, os procedimentos preparatórios para a realização dos certames 

licitatórios, condicionando o seu prosseguimento à autorização do plenário e da presidência; 

IV – Autuar, instruir, dar andamento e fazer tramitar as licitações e cotações devidamente 

autorizadas pelo plenário e pela presidência, submetendo os atos do processo à apreciação 

das autoridades e colhendo as respectivas assinaturas; 

V – Elaborar editais de licitação, nas modalidades legais; 

VI – Realizar cotações, nos casos em que a lei permitir; 

VII – Observar os procedimentos legais em matéria de licitações e contratos; 

VIII – Controlar os prazos de vigência dos contratos e propor sua renovação; 

IX – Fiscalizar a execução dos contratos, isolada ou conjuntamente com outros 

departamentos; 

X – Aplicar penalidades administrativas de advertência e multa nos contratos administrativos, 

sempre observado o direito ao recurso administrativo; 

XI – Atestar notas fiscais; 
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XII – Compete em matéria de almoxarifado e patrimônio: Controlar o uso de materiais, 

assegurando-se da suficiência do estoque; 

XIII – Promover o levantamento dos itens, realizando pesquisas junto aos departamentos 

integrantes da estrutura CRMV-RN, com a finalidade de constatar a sua necessidade; 

XIV – Manter os instrumentos de registros de entradas e saídas de materiais atualizados; 

XV – Supervisionar e controlar a distribuição racional dos materiais requisitados, promovendo 

os cortes necessários, em função do consumo médio apurado, com a finalidade de evitar, 

sempre que possível, a demanda reprimida e/ou a consequente ruptura de estoque; 

XVI – Realizar inventários físicos periódicos; 

XVII – Vistoriar, registrar quilometragem, bem como realizar todos os atos necessários ao 

controle do uso dos veículos; 

XVIII – Controlar a utilização de veículos da autarquia, designando servidores para a utilização 

dos mesmos para fins institucionais; 

XIX – Controlar as despesas com ligações telefônicas de telefonia móvel ou fixa; 

XX – Guarnecer, controlar o uso e avaliar constantemente as condições de conservação de 

bens móveis e imóveis; 

XXI – Apontar a necessidade da realização de benfeitorias necessárias e úteis nos imóveis da 

autarquia, zelando pelo patrimônio físico da autarquia; 

XXII – Zelar pela conservação, limpeza e boa utilização de bens e instalações. ” 

Art. 2º Dê-se ciência. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 

disposições em contrário, indo à publicação no site www.crmvrn.gov.br. 

 
 
 

Méd. Vet. Raimundo Alves Barrêto Júnior  
CRMV-RN 0307 

Presidente 
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