
® Cfmara Municipal de JaguarjQlu
Estado de Sio Paulo

PORTARIA n ' 01 1/2018
Desiana o Preaoeiro e Equine de Apoio para.
atuarem em licitac6es na modalidade de
Preado no 6mbito da Cimara Municioal de
JaauariOna em 2018.

ROMILSON NASCIMENTO SILVA, Presidente da Cimara Municipal de

JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc... no uso das atribuig6es que Ihe sio conferidas por lei.
RESOLVE:

Art. lo - Designar para atuar como pregoeiro em licitagao na modalidade de
pregao, no dmbito desta Camara. no decorrer do ano de 2018, a seguinte servidora: DEISE
RAMOS FERNANDES - RG n ' 1 5.744.342-5 SSP/SP.

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

em licitaQ6es na modalidade de pregao, no imbito desta Camara. os seguintes servidores:
MARLENE APARECIDA DE SOUZA - RG Ro 17.985.682-5 - SSP/SP - MARCIA CRISTINA
SPADIN BIZZO -- RG no 19.624.266 -SSP/SP - e JORGE ALEXANDRE DE CAMPOS
LACERDA ORTIZ -- R.G. Ro 7.306.108-6 - SSP/SP.

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

pregoeiro recebera, a titulo de gratificaQao, no m6s em que houver a efetiva realizagao do
pregao, isto 6, quando houver a devida homologagao da autoridade competente, a
importancia de R$ 1.800.00 (um mil e oitocentos reais) e os membros da equlpe de apoio a
licita96es na modalidade de pregao nio receberio qualquer vantagem a16m da remuneragao

percebida em razio do emprego pOblico ocupado, conforme consta no art. 2' da Resolugao n '

168 de 16 de outubro de 2013, alterada pda Resolugao n ' 188, de 13 de dezembro de 2017.
Art. 4' - O Edital indicard em cada certame licitat6rio o Pregoeiro e a Equipe

de Apoio, responsaveis pda realizagao dos trabalhos.
Art. 5o - Etta portaria entrar6 em vigor na data de sua publicagao, retroagindo

seus efeitos a I ' de janeiro de 2018.
Registre-se, afixe-se e publique-se.

Presid6ncia da CAmara M4,1iyr6cipal de JaguariOna, 1 1 de janeiro de 2018
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