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PORTARIA Nº 039, de 03 de janeiro de 2017. 

Designa a Comissão Permanente de 
Licitação de Obras e Serviços de 
Engenharia, e dá outras providências.  

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, resolve: 

 Art. 1º - Designar a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Vigia de Nazaré, com a finalidade de dirigir e julgar os procedimentos 
licitatórios e os registros cadastrais desta Prefeitura, composta pelos seguintes 
servidores:  

PRESIDENTE – SANDRO GOMES BARROS;  

1º MEMBRO – FRANCISCO MONTEIRO SALES;  

2º MEMBRO – CLEIDE DO SOCORRO DOS SANTOS;  

Art. 2º - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, 
por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de 
designação.  

Art. 3º - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença de 03 
(três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um deles.  

Art. 4º - No caso de licitação na modalidade “Convite”, a Comissão de 
Licitação, excepcionalmente, poderá ser substituída por servidor formalmente 
designado pela autoridade competente.  

Art. 5º - Os membros da Comissão responderão solidariamente pelos atos 
decisórios que adotar, salvo se a posição divergente for devidamente registrada em 
ata lavrada na respectiva reunião.  

Art. 6º - A investidura dos membros da Comissão não excederá a 01 (um) 
ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o período 
subseqüente.  

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor no dia 03/01/2017, revogando-se as 
disposições em contrário. 
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Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

Paço Municipal, Gabinete da Prefeita, em 03 de janeiro de 2017. 

 
 
 

Camille Macedo Paiva de Vasconcelos 
Prefeita Municipal de Vigia de Nazaré 

 

Certifico que este Ato foi publicado, mediante afixação no mural desta Prefeitura, e 
registrado nesta Secretaria de Administração na data supra. 

 

 
Ione Maria de Oliveira Moura 
Secretária de Administração 


