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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
C.N.P.J.: 63.179.261/0001-30

PORTARIA 001/2020

“Designa sobre a nomeação de Servidores para comissão
permanente de Licitação da Câmara Municipal”.

O Presidente da Câmara Municipal de Serra do Ramalho – Estado da Bahia, o Vereador
ALMIRO DAS NEVES SILVA, no uso de suas atribuições legais, visando dar cumprimento na
Lei 8.666/93.
Considerando os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, da Legalidade,
da Impessoalidade, da Moralidade, da Eficiência e da Publicidade;
Considerando a necessidade de uniformizar procedimentos, estabelecer regras claras e
proporcionar, com isso, vantagens para a Companhia, com melhores e mais eficazes
procedimentos licitatórios, com escolhas das melhores ofertas à Administração;
Considerando, ainda, a busca incessante de evitar qualquer prejuízo para a Companhia ou a
terceiros;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de
Serra do Ramalho, com a finalidade de dirigir e julgar os procedimentos licitatórios e os
registros cadastrais desta Egrégia Casa, composta pelos seguintes servidores:

PRESIDENTE – Paulo Reinan Almeida Prates;
1º MEMBRO – Antonia dos Santos Barbosa
2º MEMBRO – Vilemar Gama da Esperança.

Art. 2º - O presidente da Comissão não será representado, em ausência, por
qualquer dos membros que se fizeram presentes, respeitando-se a ordem.
Art. 3º - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença dos membros,
e mediante voto singular de cada um deles.
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Art. 4º - Os membros da Comissão responderão solidariamente pelos atos
decisório que adotar, salvo se a posição divergente for devidamente registrada em ata lavrada
na respectiva reunião.
Art. 5º - A investidura dos membros da Comissão não excederá a 01 (um) ano,
vedada a recondução de totalidade de seus membros para período de 03 de janeiro a 31 de
dezembro de 2020.
Art. 6º - Todos os processos licitatórios deverão ser encaminhados à assessoria
Jurídica para análise, antes da fase de homologação.
Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, produzido seus efeitos a partir de
03 e janeiro de 2020.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, 03 de janeiro de 2020.

Almiro das Neves Silva
Presidente
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PORTARIA 002/2019

“Dispõe sobre a nomeação de pregoeiro, e equipe de apoio outras
providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Serra do Ramalho – Estado da Bahia, o Vereador ALMIRO
DAS NEVES SILVA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o dispositivo da Lei 10.520/02.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor, ADILCIO ALVES ROCHA, para exercer a função de Pregoeiro, da
Câmara Municipal de Serra do Ramalho.
Art. 2º - Designar os Servidores, Geminiano Caraíba de Souza Junior, Paulo Reinan Almeida Prates,
para exercer a função de equipe de apoio ao Pregoeiro da Câmara Municipal de Serra do Ramalho.
Art. 3º - A vigência do Pregoeiro e equipe de apoio é de 12 meses, correspondente ao período de 03 de
janeiro a 31 de dezembro de 2020.
Art. 4º - A função de pregoeiro é de receber, examinar e julgar todos os documentos e efetuar
procedimentos relativos ás licitações, na modalidade PREGÃO.
Art. 5º - Todos os processos licitatórios deverão ser encaminhado a Assessório Jurídica para analise,
antes de fase de homologação.
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, produzido seus efeitos a partir de 03 de janeiro de 2020.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal, 03 de janeiro de 2020.

Almiro das Neves Silva
Presidente
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PORTARIA 003/2020

“Dispõe sobre a designação de servidor, para acompanhar e
fiscalizar a execução de contrato, como abaixo se especifica, e
dá outras providências”.

O Presidente da Câmara Municipal de Serra do Ramalho – Estado da Bahia, o Vereador
ALMIRO DAS NEVES SILVA, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO que o
artigo 67 da Lei 8.666/93 textua que execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada
por um representante da administração especialmente designado;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado o servidor o Sr. Gemiano Caraiba de Souza Junior, portador do CPF nº.
689.565.845-91, para acompanhar e fiscalizar a execução de contrato, firmado por esta
administrativa municipal.

Art. 2º - Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as
ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos
defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.

Art. 3º- Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade,
eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas.
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Art. 4º - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem
como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual
e instrumento convocatório.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, produzido seus efeitos a partir de 03 de janeiro
de 2020.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal, 03 de janeiro de 2020.

Almiro das Neves Silva
Presidente
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