
l.

Est 
^t)o 

D0 *'tARA\HÀO
(]A}IARA }ITi\ICtP-{L DE SÃO BER\ARDO

CItPJ: 07-629. 5:0i000t-07
Rua Conego NesloÍ n,'21s-Cenfto. CEp: 65.550-000.

Sào Benrârdo-MA
PORTÂR|A Np 002/2020

Em 06 de ianeiro de 2020

NOMTIA A COMISSÃO PERMANENTE
OE IICITAçÃO PARA AÍUAR EM
UCrrAçÕEs Pú8L|CÁ5 NOÂMSrIO DO
PODER I.EGISLATIVO DA CÂMÂRA
MUNICIPAT DE SÂO BERNARDO (MA),
E OÀ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

licitação nos termos da Lei ne 8.666.
de São Eernardo.

portadorá da OAB/MA ne
Comíssão Permênênte de

BERNARDOJOSÉ ÍRtBUzl DE CARVALHO presidente da cámara Municipatde são Bêrnardo, nouso de suas âtribuições legâjs, pêto presentê.

Considerando a necêssrdêde de v,àbrtrza. os prôcessos oe
de 21de Junho de 19993, no ámbrto dd Càmdrd MLnrLrpaí

RESOTVE:

An.1s. A aomissão permânente de Licitação _ CpL da Câmãra Municipal de SãoBerhardo, tem â tunÇão dê rê.eber, êxâmina., e jutg". t;;", ; ;;;;"t s e procdjmentosri€itâtórro: reràtivos às ricitações.e cadàsrràmento;"j;,"nã,;;;;;;;o_rhe 
ainda, adjudicaros objetos ticitados aos respecrrvos vencedores e pr.ti.ur;;;;;-;;": dispostos nô Lei ne&666/1993 e attêraçôes posterjorês.

Art.2p. Dêsjgnàr os servidores abãrro re,â€ionados parâ constituirem ô Comissãopeímànente dê Licitàçào _ cpF, corn à! ,unçôer qu" ,;r;;;.---' "" " ""

t. Sra. Renata Limà Fer.etra, servrdorê comissionãda, portadora dô Cédula detdêntidadê R6 ne o4os367-82010_0,. e d" cpF ". ;ü 2;;- or,ü, ãercerá a Íunçào depresidente da Comissão permânente de Ljcitâçào.

Í. Sr. GêÍtan^Da-s-Ivâ Lima, servrdor comissionado, portâdor dâ Cédula derdentidade RG ne 12e84271eero ssp/MA. e do cpi";0;;3;;.iã."1r!]",",."'." 
" 
,r"rr. o"Mernbro da Comtssào permanpnlê de Liciraçâo

t. Sr. Franeisco Célio Bezêrra, seryido r .o missionádo,
50504, e do CpF ne 383.247.503-63, exercera a tunção oe Membro daIi.iteçào.

Art.3r. Os sêrvrdores especificados nestã portariâ desempenhârão suasáúibuiçôes (oncomitente."nt" aoÍn 
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sêrvidores da câmare, técnicos da área, para aux,,l", 
^" ""J,i* 

i". pão.ri;ilo.lff#l
.. . Art.4e Estâ porta.iâ e.tra eín vigor a partir do dia 06 de lanêiro de 2020 e terávâlidadeeté 31dê dezembro de 2020.

Art.5p Ficam revogadas as demais disposições em contrário,

D_ê,se ciê.cia e putrtique-s€ _ em conformidâde com ê Lei Orgânicâ de CÂMARAMUNtclpAt DE SÃO BERNARDO (MA), para que s!na seus tegais ê efeitos iurídicos

Em05 de jâneiro d€ 2020.

REGISTRE.SE E ?UBtIQUE.SE
Ern 06 dejâneiro de 2020
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