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ESTADO DO MARAN.E,ÃO
LAMARA I}IUNICIPAL DE SÀO BERNARDO

CNPJi 07{29. 520/OO0 t47
r(ua Lonego Ne$or n9ls{entro, CEp: 65.5i0{00.

Sâo Bemardo-À,Í,a

PORTARIA NS 2V2019.

tm B7 de outubro de 2019

NOMEIA O PREGOEIiO PARA ATUAREM ucÍraçÕEs PoBlrcÁs NO
AMSITO DO PODER TGGISI.ATIVO DA
CAMÂRA MUNICIPAI. DE SÃO

IIINÁRPO (MA}, E DAS OUTRAS
PROVIDÊNOÂS.

BERNARDOJOSÉ IRIBUZI DE CA&VAI,HO

Prêsidente da Cámara Mlnicipat de Sào-8e1111do. no uso de suâ5 atribujções legais, peíopresente.

Cohsrderando ê nêcessidade de viabiliz

'"'iço..orrnr. noi-i.;,. d;â#.;:1i:.:,ll'j:sos de licitação pare aquisição de bens e

,u .u, n, ,o.riiTj'i,r"l!,",li:::ffi!" -' ,ermos do artiso sr,

RESOtVET

Art.le Designar â servjdrportaaon oa ceaui: aJü""ffi;.;ilTt Rênate Lima FêrÍêiÍa, servidorâ .ômissionadã,
exercer a função de pregoeiro o0.,", n. :1','.:t'?'o-'o-5' e do cPF ne o59 2og.oi:'zz, p".a
sÃo aEnr,úrnoo. no, ü;;;,il;:';:",",T l? gJjI|;Hil"1MAlÁ MUN,c,pAL DE

Art.2Q Dêsighar os seruid,pon"aor a" caul"i. raãnii;o;il;;:t* GeÍlãn Da silva Lima, sêrvidor côhissionado,
e o sr. FÍ.ndsco cério ;,;:;';;. ::1277sss/o 

ssP/MA, e do cPt ne 010.j68.763-73;
p",, 

".bo, .o,po,"i,;;;;;";;ff;,:'31:sonado' portadora do cPF ne 383.247.so3-63.

desempenho de suas funçfrl '_ " ^"'u u Pregoeiro durante seu mandato, o assistindo no

Art.3e A pregoeira fica ãut.
Aporo, à depêndeÍ ,, ";r;;;";1H1uadà 

â mnvocar' âiérn dos membros da Equipê de
oútros servidores a;-#;:l;;;r?'ca dô obieto ou da docuhe',tação apresentadâ,
oocumentos. a ereâ, pâra àuxiliár nà ànálise das píopostas e

Art.4e Esta poítaria entra et
vatidade até 07 de outub- d;;;;;_...,- 

,,, urgor a pêrtir do dia 07 de outubro de 2019 e têrá
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ESTÀDO DO MARANEÃO
CAMARÂ MUNICAAL DD SÂO BERNARDO

CNPJ: 07-629. 520/0001-07
Rua Conego Nestor no2ls-Centro, CEp: 65.550-000.

São Bemaldo-MA

Art.ss Ficam revogadas as deanais disposiçôes em contnirio.

Dê-sê ciência e publique-se na imprensa oíicial _ em conformidadê com o
que p.evê a lei orgânica dê CÂMARA MuNlclpat DE sÃo BÊRNARDo (MA), para que surta
s€us lÉEâis e efeitos ju ridicos.

Em 07 de oütubro de 2019.
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REGISTRE-SE T PUBIÍOUÉ-SE
Em 07 de outubro de 2019.

PÍesidente da CâmaÍa Municipal de São BemaÍdo- MA

âíe Muniaipâl São BeÍnârdo- MA


