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PORTARIA Nº 001-A/2018, de 02 de janeiro de 2018 
 

“Cria Comissão Permanente de 
Licitação”. 

 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, Estado da Bahia, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais, 
 
 

RESOLVE: 
 
 
Art. 1º - Nomear a Comissão Permanente de Licitação que será composta pelos seguintes 
membros, sob a presidência do primeiro: 
 
a) ELI SILVA DA MATA FAGUNDES  
b) EMÍDIO BARBOSA DA SILVA; 
c) ALBÉRICO DE MORAIS MENDES. 
 
Art. 2º - Compete à Comissão o processamento e julgamento das habilitações preliminares 
e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios instaurados, inclusive 
processos de dispensa e inexigibilidades de licitações, bem como o julgamento do pedido 
de inscrição no registro cadastral de fornecedores da Câmara, sua alteração e 
cancelamento.   
 
Art. 3º - A Comissão receberá assessoria jurídica, quando solicitada, do Assessor Jurídico 
da Câmara e de consultoria especializada. 
 
Art. 4º - Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por um dos membros da 
Comissão, designado pelo Presidente. 
 
Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 
Publique-se, Registre-se e Cumpre-se 
 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Canápolis–Bahia, em 02 de janeiro de 

2018. 

 

ALVINO DE OLIVEIRA ALVES 
Presidente 


