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CÀM/TRA MT'NICIPAL DD SÁO BERNARDO
CNPJ: 07-629. s20l0001-07

Rua Concgo Ncslor n'215-Ccnlro, CEP: 65,550-000.
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PORTARTA Nt 00412019
Em 25 de laíelÍo de 2019

NOMEIA A COMISSÃO PERMANET{T€
DI IICIÍAçÁO PARÁ ATUAR EM
LrctÍaçõEs PÚ8ucas No ÂMBro
DO PODER LEGISI,ATIVO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO (MA),
€ DÁ OUTRÁS PROVIDÊNCIAS.

BERNARDO'OSÉ ÍRISUZI DE CARVAI.HO

Prêsldent€ da Câmará Municipalde São Bernârdo, no uso de suas atribuições legair, pêlo
presentê

Considerândoa necessidade dê vlabillzaros processos de licitaçâo nos termos de Lei n9 8_666,
dê 21 de Jllnho de 1993, no âmbito da Cámara Muni.ipât de São Beínãrdo.

RESOTVE:

Art.1e. A Comissão permônente dê Licitação -CpL da Câma.a Municipalde São
Bernardo, tern a função de receber, eraminar, ê jrrlgâr todos os documentos e procedimêntos
licitató.Íos relativos às licitaçõês e cadastíameíto de llcitantes, competindo_lhê einda,
adjudicar os objetos licitâdos aos rêspêctivos vencedores e prâticar demais atos dispostos na
Lelne 8.655^993 e alterações postêriorês.

Art.2g. Designar os servidore5 abaixo rêlacionados paaâ constituírem e
cohissão Permanente de Licitôçâo -CpL com as funções que sêguem:

l. Sra. Reriâta úma FerÍêira, servidora comissionada, W.tadorc da Cédula dê
ldentidade RG np 040535782010-0, e do CpF ne 059.209.013-22, exercerá a funçáo de
Presidente da Comissão Permanente de l-icitação.

ll. Sr. 6edan Da Sllvâ l"lma, servidor comlssionado, poÍtado. da Cédula de
ldenüdade RG ne 12984271999/0 SSP/MA, e do CpF ne 010.368.763-73, exerceíá â função de
Memhro da Comissâo permanente de Licitação.

lll. Sr. Franclsco Céllo Bezer6, servidor comissionado, portadorá da OAB/MA
ne 5050À ê do CPÍ ne 383.247.503-63, exercerá a íunção de Membro dâ Comissão
Permênente de licitação.
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ESTÀDO DO MARANHÂO
CAMARA MUNTCIPAL DE SÃO BENNARDO

CNPJ: 07-629. 520i0001-07
Rua Conego Nestor nozl5-Centro, CEP: 65.550-000.

§ão BeÍrardo-MA
arl3!. os servldorês especlflcados nesta portaria desempenhado suas

ãtribuiç6ês concomit.ntemente com as de 5êus cargos no periodo dê 01 (um) ôno, conforme

estdbêlêcido no ãrt. 51, § 4l da Lei 8.666/1993 e altetàçôes potterioÍes, íicando, o Pílsideot!
da comissão de [icitação autorizedo a convocar, além dos membros da Comissão de ücitaÉo,
ô dêpender da especiÍicidade técnica do objeto ou da documentação âprêsentada, ouuos
seívidores da Câmard, técnicos da áíea, para auxiliar na análisê da§ propostâs e documênto5.

Art.sl Ficam revogades âs demais disposições êm contrário.

Dê-se ciência e publique-se - em conformidade com a Lel Orgánica de
CÂMAÍú MuNlctPAl- DE sÃo BERNARDo (MA). para quesuÉa sêus le8âis e efeltos juridicos.

Ém 25 dejanêiÍo de 2019,

Art.49 Esta Portãria entra em vigor a partir do dia 25 deJaneiro de 2019 e terá

validade até 24 dejaneiro de 2020.

REGtÍR€-S€ É PUSUqUE-SE
Em 25 dêraneiro de 2019
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Presldente da cânaía Munt.lpâl SããBernardo- MA


