
ⓐ Câmara Municipal de Jaauariúna
Estado de São Paulo

PORTAR IA no 009 de 2014

Designa o Pregoeiro e Equipe de Aooio oarâ atuarem em
lícitacões na.oodalidadQ.de Pregão no âmbito da Câmara

Municioa! de Jaauariúna em 2014.

ALFREDO CHIAVEGATO NETO, Presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo, etc... no uso das atribuições que Ihe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. lo - Designar para atuar como pregoeiro em licitação na modalidade de pregão, no
.mbito desta Câmara, no decorrer do ano de 2014, a seguinte servidora: ROSANGELA MOREIRA DE

SANTANA RIBEIRO -- RG NO 25.403.635-lSSP/SP.

Art. 2' - Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio em
licitações na modalidade de pregão, no âmbito desta Câmara, os seguintes servidores: MARCHA
CRISTINA SPADIN BIZZO -- RG Ro 19.624.266 SSP/SP; ANA CLAUDIA ALVES MOREIRA VIEIRA-- RG
no 54.654.497-6 SSP/SP e FABIANO AMARAL DE BARROS -- RG N' 4.026.558-9 SSP/SP

Art. 3o - Pela atuação efetiva em licitações na modalidade de pregão, o pregoeiro
receberá mensalmente, a título de gratificação, a importância de R$ 1.500,00 (hum mne quinhentos reais)

el os membros da equipe de apoio a licitações na modalidade de pregão náo receberão qualquer
vantagem além da remuneração percebida em razão do emprego público ocupado, conforme conta no art.

2' e no Parágrafo Unico da Resolução Ro 168 de 16 de outubro de 2013
Art. 4o - O Editalindicará em cada certame licitatório o Pregoeiro e a Equipe de Apoio

:esponsáveis pela realização dos trabalhos.

Art. 5o - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a lo de janeiro de 2014.

Registre-se e afixe-se.
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Registrado na Secretarjaré afixado nq. n/eslti)rlqata, no quadro de avisos da portaria da
Câmara Municipal. .------./ /
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