
ⓐ Cgmara Municipal de Jaguaritina
Estado de Silo Paulo

PORTARIA n ' 003/2017
Desiana o Preaoeiro e Eauipe de Aooio oara
utuarQln eM !icitac6es .na alidadQ.
PreqiQ. no mbito .da Ci©ara.Municipal de
JaauariOna em 2017.

ROMILSON NASCIMENTO SILVA, Presidente da CAmara Municipal de
Jaguari6na, Estado de Sio Paulo, etc... no uso das atribuig6es que Ihe sio conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. lo - Designar para atuar como pregoeiro em licitaQao na modalidade de

pregao, no fmbito desta CAmara, no decorrer do ano de 2017, a seguinte servidora
ROSANGELA MOREIRA DE SANTANA RIBEIRO - RG n ' 25.403.635-1 SSP/SP.

Art. 2o - Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio

em licitaQ6es na modalidade de pregao, no Ambito desta CAmara, os seguintes servidores:
DEISE RAMOS FERNANDES - RG Ro 15.744.342-5 SSP/SP; DANIELA DE OLIVEIRA
BARBOSA - RG Ro 32.035.505-6 SSP/SP e FABIANO AMARAL DE BARROS -- RG n '
38.768.028-7 - SSP/SP.

Art. 3o - Peta atuagao efetiva em licitag6es na modalidade de pregao, o

pregoeiro receberg mensalmente, a titulo de gratificagao, a importancla de R$ 1.500.00 (hum

mile quinhentos reais) e; as membros da equips de apoio a licitag6es na modalldade de pregao

nio receberio qualquer vantagem a16m da remuneraQao percebida em razio do emprego

ptlblico ocupado, conforme conta no art. 2o e no Paragrafo CJnico da ResoluQao no 168 de 16 de
outubro de 2013

Art. 4o - O EditalindicarA em dada certame licitat6rio o Pregoeiro e a Equipe

de Apoio, responsaveis pda realizaQao dos trabalhos.
Art. 5o - Esta portaria entrari em vigor na data de sua publicagao, retroagindo

seus efeitos a lo de janeiro de 2017.

Registre-se, afixe-se e publique-se.
Presid6ncia da Cfmara Municipalde Jaguari6na, 17 de janeiro de 2017

Registrado na Secreta1lia'6'afixado .nai"heqma data, no quadro de avisos da
portaria da CAmara Municipal. ....... / ,,,--2/-\- I

Diretora'"Gerd""l

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA Eg

Presidente X
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