DELIBERAÇÃO CONSUNI Nº 032/2005

Dispõe sobre a alteração do caput e do
inciso XIII do Artigo 5° do Regimento
das Pró-reitorias.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO, na conformidade do processo R-127/05,
aprovou e eu promulgo a seguinte Deliberação:

Art. 1º Fica alterada a redação do Art. 5º e de seu inciso XIII do Regimento
das Pró-reitorias da Universidade de Taubaté, aprovado pela Deliberação Consuni nº
22/99, de 6 de julho de 1.999, para vigorar como segue:

“Art. 5º Além das disposições comuns, explicitadas no Art. 3º deste Regimento,
constituem também atribuições e incumbências estatutárias e regimentais do Pró-reitor de
Administração, sem prejuízo da competência geral do Reitor, as seguintes:
......
XIII – praticar todos os atos inerentes aos procedimentos licitatórios da
Universidade, na seguinte conformidade:
a) autorizar a instauração, anular ou revogar procedimentos licitatórios relativos a
compras, serviços, obras e alienações;
b) homologar os procedimentos licitatórios e adjudicar seu objeto conforme o
julgamento da Comissão Permanente de Licitações, ou de Comissão Especial de Licitação;
c) receber recursos e reconsiderar sua decisão ou, se for o caso, encaminhá-los,
devidamente informados, ao Reitor;
d) autorizar a reserva de verba e assinar o respectivo documento;
e) requisitar ou autorizar o empenho de despesa resultante de licitação, mesmo
nos casos de dispensa ou não exigência desta;
f) reconhecer e declarar a dispensa ou a falta de exigência de licitação ad
referendum do Reitor;
g) acompanhar a fiscalização da execução dos contratos administrativos.“
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Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º A presente Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DOS CONSELHOS CENTRAIS da Universidade de Taubaté, em
sessão plenária ordinária de 27 de outubro de 2005.
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REITOR
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