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NOM'IA A 
'OMISSÃO 

PERMANENIE
Dt uctraçÂo PÀRÂ ÂTUÂR EM

ucrraçôEs PúBucAs NoÂMBro Do
PODER IEGISTÂTIVO DÀ CÁMARÁ
MUNTCTPAT DÍ SÃO 8€RNARDO lMÁ),
E DÁ ourRÁs pnouDÊr.lcrÂs.

EERr{ARDO TOSÉ ÍRlBUZl O[ (ÀRVAIIO Pr esidênie dâ Câmàra Muni(,pal de São Bernaído, no
uso de suâs âtribuições iegôis, pelo presente.

Con5iderando à neaessjdãde de rr:âbiliaa. 05 prrêessos dê li.itação nos têrmos da iei ns 8,656,
de 21 de iunho de 19993. no ámbito da Câmara Munrcipâl de 5ão Bernardo-

lll. Sí. FÍancisco Céllo BezerÍô, servido. comisslonado, port.dor. dâ oAB/MA n!
50i0A, e do CPF ne 383 247.503 63, êxêrcerá à funçãode lu€mbro da Comissão Peímanente de
Lidtâ9ão

Art,3!. Os sê.r'idoíe5 ê(Deciíicàdos ôetta portêria desempenhaíão suas

atribiriçóê! co ncomitanteor ên Ie co m as de saus cargos no periodo deêtê 01{um)ano, conforme
esiabelecido no art 51, § ae da feiS-666/1991 e alte.âçô€s posteriores, ficêndo, o Presidênte

RÊSOLVE:

Art.1e. A Comissão peímanentê de Lici§tào - CPL da Câma€ Municipàl de São

Aernardo. tem a funçãô dê recebêr, exâmiôêr, ê ,uleâr lodôs os docümêntoç e procêdimêntos
liciiâtórios rêietivos às li.itaçô€s€ cadâstramenlo de li.ilantes, competrndolhe ãinda, àdjudi.ar
os objêtos licitàdos aos rêspectivos vê.cedores e praticr denlãis ltos ditpostos nê Lei nl
8.666/1993 ê altê.àçôês Í,ostêrioÍes.

Aa.2o. DêsiCnàí ôs rêrvidores a bairo relêciooados paÍa constiluirem ê Comissào
Permanente de U.;tação -CPF, côm as funções qüe sêSirem:

L Sra. Renat. Lime FeÍíelra, servidora.omissionadã, porràdorà da Cédula de
ldentidad€ RG íe 040536782010{, € do CÊF ne 059.209.01J-22. exerceíá a função dê
pÍes deôte dà Comrssão Permdn€nle dp.,citàçào.

u. Sr- GêÍlân De Sllva L,mâ, servido. comissionadô. portedor da Cédula de
rdenlidade ÍtG ne 1298427r999/O SSP/MA, e do CPF np 010.368.763-73, erercerá a funçâo de
Mernbro da Clmir.ão pefmânêntê de LiritaÇão.
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Sào Bcmardo-MÂ
da CcmrssãÕ de Lacitãção aulorizâd, a co,trocôÍ, âlém dos hembrôJ da Comissào de Licitâçào,
r cepender da específicrdade técnica do objeto ou de documentâção apresentada, outros
s€rviciores da Cômara, téanicot da árêa, pa13 êrtiliãr rã ânálise dôs píopostâs 9 doaumenios.

An'4t Esta Po.taíaa entrê €m vigor a pãrri. do ctiã tl6 de.taô€iro de 2020 e têrá
vâlidade ãté 31dê dezeíbro dê 2020

Art.59 Ficam revogâdãs as demã is d isposições eín.ontráÍio.

Dêse ciênciâ e pub(ique,se- em conísrmtdâdâ com a LêiOrgânicâ dê CÂMARA
MUNTCtPAL DE SÃO BtRuÂROO {MA), paÍa qu€ sunâ seus legais e eíeito§ juíid;lor.

Êm 06dê ieneiro de 2020.

iIGrsÍRÊ-sI E PUBLtQUT,S€
€m 06 dêjenêiro de 2020 ,11 /'t
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Prêsidante da Câínâra Municipálde São Bernardo- MA
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ESTAI'O DO }IARANHÁO
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poRraRra Ne 06/2020
Êm 20 de íeveÍeiío de 2020

NOMTIA O PREGOÉIRO PARA AIUAR

EM CiIAçÔÉS PúBLICÂS NOÀMBlro
DO PODER LEGISIATIVO DA CÂMARA

MUNIC:PAt OE SÃO BERNAROO (MÂ),

t 0A5 oulRAs PRÔVIOÊNClÂ§.

8ÉRNAROO JOSÉ lnlBu:l tÉ CARvaLtS, Presidt'rle da câúa'ã Municipàlde são Bêrnardo' no

uso de suâs atribuiÉes legais, pelo prêlente

consideÍando a necessidade de viabilizar os proce'sos de lici:ãção para aquisição de bens ê

*Jço, .o-un., no in aito da câmara Municipai dê sào 8erÔardo' no§ teímos do â(i6o 3e' da

Lêane 10.520 dê 17 dei!,ho de 2002.

R tsorv€:

art.le Designar a servidora Reneta Llma teÍJêira' se(idÔÍâ comitJ''nâdà'

portadora dB Céduiâ de ldentidade RG np 040536782010-O' e do cPt na 059'209 013'22' pâIâ

.r"..", 
" 

funçao a" p^go€aÍa oÍi(i"l no ámbito da Àdíninistração CÀMAM MUNICIPAL DE sÃo

SERNARDO, nos taímos artigo 3s, tl? Lel ns 10 52O de 17 d€ j\r1h! de 2OO2'

Art,29 Designôr os servidoíês 6erlân Da silvâ Lima' s€rvido' comis§ionado'

poíador da ctuulô de ldêniia"d" lc n" rzsaaz:t999/o SsP/MA' e do CPf 
'e 

010'368'763 73;

; o sr Íran.i5(o Célio BêreÍía, sêrvidor comissionãdo' portado'a do CpF ne 383'2{7'503 63'

para âmbos comporem a !quipe de Aooio à pregoêrro duranrÊ seu mandato' o ãsslstiníÔ no

dêsempenho de suat funçõ€§

Art.3p A PrêSoeira íi.ã autorrzada ã convocaí' âléni doi membÍos dà Equipe de

Apoio, â dependêr cla etpeciiicidade.écnica do obleto ou da do'umeniõção apr€sehtãda/ ouÚo§

."Já,* àr ca.",", tecfiicos da áÍê4, parê auxiliar na análise das proF tlãs € documtniô<

art 4e Êsta Porlana êntra em viSora partir do dia 20 Cefevereiro de 2020 P têíá

vÀlidôdealé 31 de dezembro de 2020-

Ar'..5e Fi.àm íevogadâs âs demais dispollções €m contrário'

',§,
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air;Pl: 0l-619. 520"000I -07

llua ( bncgo §tilrr n'l l'5-Ccrtro. UÊ!: 65 550-000'

§io ll(tlrx I dl)_\'lA

@icial - em conformidade com o

quêpíevêê.eiorgânicadêCÀMARÂMUNlclPÂLDtSÀosÉRxARDoIMA),paíaquêrurtaseus
legais e efeiios juíid i.o5.

:m 20 cte levereiro dê 2020.

RtGrsr8t-r: l: ruaLlquE-§:
tm 20 dê ,eveÍêiro de 2020.

mará MuniciPalsão Bêrnârdo_ MA

P.esiclente dâaâ'nata Municipâl de São gernâído" MA


