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ESTADO DO MÀÍT/TNHÁO

CAMARÂ MTJNÍCÍPAL D[, SÃO BEN}JÂRDO
CNPi: 07-629. 520/0001-07

Rua Concgo Ncslor n'21s-Centro, CEP: r: .- j0_000

Sío BcÍnaÍdo-MA

fi
àll-a,

poRTARIA Nq 004/2019 - . l:5 dê lao.rp d§.2919

NoMi .:oMssÃoPÉRMÂNÍNTE
Dt tu riÃo paRA aTUAR EM

ucrraal j:i PúBucas No ÀMBro
Do Poi ::r l.€GtstAllvo DA ciMARÂ
MUNtc:.,.11 DE sÃo BERNARDo (MA),
E DÁ ct'.?-1s PRovtDÊNcns.

aERNARDotosÉ TRlBLrzt DÊ cAR\"

PÍesidente da câmari Municlpal de São Betnardo. no uso de.t"" irtÍibuiçôàs lêlale, pê!o

prêsêrtê.

considêrândo a necessidadê de viâbilizaÍ os processcs ae rlcita'll'])s teímoi do Lei :le 8.656,

de 2l de lunho de 1993, no âmbito dâ câmaíí Munii-"' 'Ja São sernardo.,,,í .
R ESO LVE:

An.ie.A Comissão Permanentede Liciiação-a. .,., Câmâra Muni.ipal de5ão
Bêrnardo, tem â função de receber, exariinar, e julgar todos c i ) :mentos e orocedinrên'ics

Iicitutórios rêlativos às licitaçôes e cadastíamento de lici ,., j, competi:ldô_lhc ain.la,

adjudiceÍ os objetos licitâdos aos íÊspectivos vcncedore: e pr' ' CênlB:r 3tc$ Clspc.:toi t3
Lei ,:! 8.656á993 e âlteiâções posteriorês. 

iitár 1

Art.2e. Oesignar os serviCores aba;xc relar' 'cs paaa canitituí.clt) n

cornissão Permanênte de Licitáção -CPL, com as Íuniões que:: -- ii:

l. srã. Renata Limâ FeÍíelÍâ, servidora cornisci.!l'.'r, portadora ia cédula de

ldentidade Rc ne 040536782010{, e do CPF ne 059.209.ü--.''1, exercerá n funçãc de

Presidente da Comissão PeÍmanênte de Licitação.

ll. sr. Gêrlãn Dn sllva l-lma, servidcr comissri ;:, portador dâ CÉrjula dr
ldentidade RG nr 12984271999/0 SSP/MA, c do CPF n! OlO.i( r' :-)3, exs-cerá z f'.:rrção dr
Membro dô Comissão Permanente de Licitaç:io. "l'j'r. 'i

lll. Sr. Francisco Céllo Bezería, scrvidor
n2 50504, o do cPt re 3a-i.247.503 63, cxcrcr_c
Pêír,laiento de Llcitâção.

.omir: 'l), port?don da OÂ3,/llA
a ÍU|',,. Membrc dà CoÍi!:sc:o
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E§TÂDO DO M^R \NsÂO":":.,
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO

CNI'J: 07-629. 520/0001-07
Rua Conego Nestor n'215-CentÍo, CEP: 65.J50-000.

SâoBemaÍdo-MA
Àrt.3t. Os sêrvidorês êspê.iÍlcedos nê5tã poÍaria desêmpênharão suas

atribuiÉês aoncomitãntemente com as de 5eus car8o3 no período de 01 (um) ano, coníormê
estebêlecido no art. 51, § 49 de Lei 8.666/1993 e âltêíâções po51€riores, ficaído, o Píêiidênte
da comissão de Lialtação ãütorizado â convocar, além dos membros da Comi5são de ücitaçâo,
â dêpênder da especiÍicidade técnica do obieto ou da docuríêntação apresenteda, outros
servidorer da Câmarâ, técnicos da área, pâÍa âuxillar na análise das propostâs ê documêntô9.

Art.4l Est Portaria entra em vigor a partir do dia 25 deJãneiío de 2019 e terá

validadeaté 24 dejaneiro de 2020.

Aít.5e Ficâm revogadas as dêmais disposições em contrário

Dêse ciência e publique-se - eÍn conformidade com a Lei Orgânjca dê

CÂMARA MUNIcIPALDE sÃo BERNARDo (MA), para quesurta ieus le8ais e efeitos jurídicos.

Em 25dejâneiro de 2019.

NARDoJosÉ ÍátBUztDE CARV tHo
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REGISTRE-SE E PUBLIqUE.SÉ

Em 25 delaneiÍo de 2019

PÍesldenÍe da cámaÍa Municipalde são Beínardo- MA


