ANO IV Nº 1032 POÇÃO DE PEDRAS, SEGUNDA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2017
PORTARIA Nº 024/2017- GPM
O PREFEITO MUNICPAL DE POÇÃO DE PEDRAS/MA, no
uso de suas atribuições legais,

EDIÇÃO DE HOJE: 1 PÁGINA

função de servidora responsável pelo setor de protocolo no âmbito do
Poder Executivo do município de Poção de Pedras.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data,
revogadas as disposições em contrário.

RESOLVE
Art. 1º - DESIGNAR a Senhora MILDRID MAGALHÃES
PAULINO COSTA, inscrita no CPF/MF 063.188.353-34, RG nº
000071824097-9,SSP/MA, como Pregoeira Substituta responsável pela
condução dos pregões presencial nas ausências ou impedimentos da
Pregoeira nomeada na Portaria nº 011/2017GPM, de 04/01/2017.
Art. 2º - Designar os servidores abaixo relacionados, nomeados
pela portaria nº 011/2017 GPM, de 04/01/2017, como membros da equipe
de apoio a senhora Pregoeira.

Dê-se Ciência,
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
Gabinete do Prefeito Municipal de Poção de Pedras, Estado do
Maranhão em 13 de março de 2017.
Augusto Inácio Pinheiro Júnior
Prefeito Municipal
______________

* Francisco Furtado Lima, portador do CPF nº 818.352.483-49;
* Edivaldo Lopes do Nascimento, portador do CPF nº
912.636.703-34;
* Osmina Lima Feitosa, portadora do CPF n} 460.302.553-04.
Art. 3º. A Senhora Pregoeira e sua equipe de apoio deverão estar
presentes na sala onde será realizado o pregão Presencial, até cinco
minutos antes do início de credenciamento dos licitantes ou abertura das
Propostas, conforme o caso.
PARÁGRAFO ÚNICO: A não observância deste artigo por
qualquer membro da equipe designada para realização do pregão importará
na sua imediata exclusão da respectiva sessão
Art. 4º - Caberá a Pregoeira e a respectiva Equipe de Apoio, cuja
atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a
análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e
a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, e deverá cumprir
aos princípios gerais de direito público, e m especial, as regras e
determinações instituídas pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, consoante as
alterações que lhe forem dadas.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data,
revogadas as disposições em contrário.
Dê-se Ciência,
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
Gabinete do Prefeito Municipal de Poção de Pedras, Estado do
Maranhão em 13 de março de 2017.
Augusto Inácio Pinheiro Júnior
Prefeito Municipal
______________
PORTARIA Nº 032/2017 GPM
O PREFEITO MUNICPAL DE POÇÃO DE PEDRAS/MA, no
uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º - NOMEAR a Senhora CLAUDINETE BARBOSA
LOPES DA SILVA, inscrita no CPF/MF 806.624.393-68 para exercer a
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