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ESTADO DO ]rd{RÁNEÂO( AMAÀA it,f U^NÍCIPAL DE SÂO BERNARDO
CNPJ 07-619 510/000r_07

rÍuâ ( onego \esror no2ls-Cenrro. CEp 65 55O.OOO

0/l
iil;, a_

Sâo Bernardo-MA

poRTARtA 
Ne 2V2019.

Em 07 de outubrodê 2019

NOMTIA O PREGOEIRO PARA ATUAREM tlctTAçÕES PúB|.|CAS NO

ll{gtro Do poDER tEctsrATtvo DACÃMARA MUNICIPAL DE SÃO
B.ERNAR'O (MA}, E DAS OUTRAS
PROVIDÊNCÍAS.

SERNARDO JOSÉ TRIBUZI DE CARVALHO

presidente da Cámara MunicípaÍdê Sâo

;::::i:o' 
no uso de suas atribuiÇões resais, pero

Considêrando a ne€essadade de viabilizar
serviços comuns, no ámb;;;";;";ffi::,|:^':sos de-licrtação parà aquisiçào de bens e

," ,", ,, ,,.,,,'Jli9"jl;,:;: ::Tfi:" -'".,oi ao artico se,

R Eso !V EI

Aft.te Designar ã servrdôr:porrâdo,a da cédura de rd;;;u;;;"",11"i::"":":T"- ",1"'11 
serv,do,a com,ssionada,

;i"#ãi, tül;:,:: ;ltr:::il:,üi jlí.iÍh *i;,j;ffi::'âff ff T,?i,á1i"#

Art.29 Designar os lervidon

::el';.ffi*,* #:;:ll,;#ii*:r:,:,:ü{','ff ^l 
L; riff."J,ffi il?Tii;

p"." u."to' .o",po,um 
" ü;";;;;:T:::::àrío 

portãdorâ do cPr no 38r.242§0i-63,
desempenho de suâs Íun(ô;;'_ 

-" ^P"'" " Pregoêrro durante sêu mândato, o assistindo no

Ârt.3e A píegoerÍa fica autôri,Apoio, à dêpender ,, ";Ã;;;:;" iili:"da 
à-convocar' ãlém dos rnembros dã Equipe de

oukos servidoíes o" a#;. ;;;.";::(:-oo obleto ou dâ documentaçáo ,rr"r*t,a".
documentos. ãreà, paíã auriltaí nâ ànálise das ,roooaoa 

"

vâridade até 07 âI;l;j;ta 
portaía entrô em visor a parrir do dia 07 de outubro de 2o1s e terá
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ESTÁDO DO MARANIIÃO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

CNPJ: 07-629. 520/0001-07
Rua Conego Nestor no2ls-CentÍo, CEpt 6j.550_000.

Sâo BerÍardo-À4A

Art.5e Ficam revogâdas as demãis disposiçôês êm contrário.

Dêse ciência e publiquê-sê na imprensa oÍlcial _ em conformidade com o
que prevê a Lei Orgánicâ dê CÂMARÂ MUNtCtpat DE sÃO BÊRNARDO (MA), paÍã que surta
seus lêgais ê efeitos júríd icos.

Em 07 de outubro dê 2019,

REGISTRE-SE E PUBTIQUE.SE
Em 07 de outubÍo de 2019.

BEINARDo rosÉ {RtBUZt DE cARvALHo
Presidente dã CâmaÍâ Municipatde Sâo Beínârdo- MA

ra MuniaipâlSão Bernardo- MA
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