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I'§TADO DO MARANHÂO
CAMARÀ MI'NICIPAL DB SÁO BERNÀRDO

CNPJ: 07-629. 520/0001-07
RuâConcgoNcslorn"2lS-CeÍlro, CEP: 65.550400.

São Bôm6ÍdeMA
PCIRIÂRIA NT OO4/2019

Em 2s dê lâíêlío de2019

NOMEIA A COM§SÁO PERMANEI.ITE

DE UCITAçÃO PARÂ ATUÂR EM

uoÍaçÕr§ PÚ8úcas No ÂM8lÍo
DO PODER I-EGISLAT'VO DA CÂMARA
MUITICIPAI- DE 5ÃO 8ÊRNARDO (MA),

T DÁ OUTRAS PNOVIDÊNCIÀS.

EERNÂRDO 

'OSÉ 

ÍRIBI,ZI DÉ CARVÂLHO

Prcsidente da Cámàrâ Municipalde 5âo Bernardo, no u5o dê §uss atribuiçô.s [ê8als, Pêio
pÍesent€.

Considerôndoá nêc83idadê dêvisbillzâros processot dê licitação no§ termos da Lei ne 8.666,

dê 21d. JunhodÊ 1993, noámbito dâ câmatã Municipaldê São Bernardo.

RESOLVI:

AÍt-1e. Â Comisão Permanentêdê Úcitação - CPL da Câmarâ Municipalde São

Bêrnardo, tem â funÉo dê íêcêb€r, ê).âminã., ê iulgãí todos os documentos e procêdlmêntôs

licitatorios relâtivos às licitôçõ€. e cadastrâmento de licitantes, competinddhe ainda,

adjudicaí os objetos licitado§ aos rêspê<tivos vêncedores e praticar demais atos dispostos nâ

Lei nc 8.655^993 e altereções posteÍiorê§.

aít.2r. Desitner oa sêrvidor€s abaixo relacionados para coútitukem a

comissão Pêrmanênte de ücitâção- CPi- com âs ÉJnções que seguem:

l. sra. Renata Lima Fêííelra sêívidord comistioiada, pottadoh da cédule de

tdenriüde RG ne 040536782010{. e do cPF ne 059.209.013-22, exetceá a função de

Presidentede Comiss6o PêÍmanente de ÜcitaÉo.

ll.5r. Gêílan Dâ Silva Lime. servidor comis§ionado, portador da Cédula de

ldenüdadê RG nr 12984271999/0 SSP/MÀ e do cPF ne 010.368.763-73. exercêrá a função de

Membro dâ Comlssão Permanente de ticitação.

lll. sr. Frânclsco céllo BêzêrÍa, seívidor comistionadq portedorâ ds oAB/MA
nr 5o5OA, e do CPF n9 383.247.503{3, êxerceÍá a função de Membrc dâ comissão

9er,Ylanente de ücitôçâo.
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EsrADo Do MAR^NHÃo
CÁMARA MUNIcIPAL DE sÁo EERNARDo

CNPJ : 07-629. 5201000 I -07

Rüa Conego Nêstor n2l54entro, CBP: 65.550-000-

§ão Bemado-MA
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ãi5:ã ."*ia*". êspêalflcâdoJ nesta portaria desempenharão suas

âtÍibüiçôês concomitantêmentê com as de seus câl8os no periodo dê 01 (um) aaq conÍoíme

êstabêÉido no art. 51, § 4c da Lel 8.666/1993 e alt€Íaçô€s postetior€s. ficâído, o Prctidente

da Cômissão dê Liciteçáo auto.i.ado a convocer, além dos mêmbro5 da comlstão dê LicitaÉo'

â depêndêÍ da espêciíiaidede t&ika do obiêto ou dô documê'tarão epresêírt'da, out'o'

sêÍüàoret da câmara, técnicos da árêa, para .uxiliar nâ análi§e da3 propo§tas e do'umentoi

ArL4l Este Portâria êntra em vigo. a paÍtlí do diô 25 dê Jâneiro dê 2019 ê térá

válidadê até 24 dê tsneiro dê 2020.

Ârt.59 Fi6m rêvogôdâs as demeis dispo§içõ€6 ern contÍário'

oê5ê ciência e publiquê*e _ êm conÍoímidâdê com a Lei Orgânlca de

CÂMARA MUllclPÁL DE úo B€RllARDo (MA), paÍa que surta s€us lê84i5 e cfe'rtos iuÍidicos'

Em 25 deranelÍo de 2019.

RCGISTRE.SE T PUSUqUE.SI

Em 25 dê l.n.lio de 2019

n,auA-1«1
ÉíesHente da cimaia Munlripâlsãó geínaÍdo'MA

NARDo rosÉÍátBuzl DE CARVALHo

dâ câmarâ Múíidpâl desão Eemardo_ MA


