Vargem Grande (MA), quinta-feira, 28 de setembro de 2017
PORTARIA Nº 258/2017, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017

Designa o Pregoeiro e a Equipe de Apoio e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Vargem Grande, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do
Município;
Considerando a necessidade de viabilizar os processos de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito do Município de
Vargem Grande – MA, nos termos do artigo 3º, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002,

RESOLVE:
Art. 1º – Designar a servidora TYCIANNE MAYARA MONTEIRO CAMPOS CPF 035.949.243 – 60, para exercer a função de
Pregoeiro, que será responsável pela condução dos trabalhos do Pregão.
Art. 2º – Designar as servidores MARIA CLEICIANE COSTA CONCEIÇÃO CPF 605.651.893-01 e JOELE GOMES DA SILVA CPF
014.440.103-79, para compor a Equipe de Apoio, que prestará a necessária assistência ao Pregoeiro.
Art. 3º – A pregoeiro fica autorizada a convocar, além dos membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do objeto ou
da documentação apresentada, outros servidores da Prefeitura, técnicos da área, para auxiliar na analise das propostas e documentos.
Art. 4º– Aplica-se a esta Comissão as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 12 de junho de 1993, e da Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002.
Art. 5º– Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e será válida por 01(um) ano.
.Art. 6º – Ficam revogadas as demais disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Vargem Grande, Estado do Maranhão, em 26 de setembro de dois mil e dezessete.
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS
Prefeito Municipal
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