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CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLANDIA 
ESTADO DA BAHIA 

 

 
PORTARIA Nº 013 DE 02 DE SETEMBRO DE 2013 

 
 
Constitui Comissão Permanente de Licitação – COPEL para proceder 
com a realização dos Procedimentos Administrativos para compras 
de bens e serviços para uso desta Câmara Municipal de Catolândia. 
 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA - ESTADO DA BAHIA, a senhora 
Sulamita Neves de Souza, no uso de suas atribuições legais, tendo o disposto no artigo 51 da Lei 
Federal nº 8.666/93 . 
 
RESOLVE: 
 
Artigo 1º - Constituir Comissão Permanente de Licitação – COPEL, composta dos seguintes 
servidores, para sob a presidência o primeiro, procederem com a realização dos Processos 
Administrativos destinados à contratação de obras, compras de bens e serviços. 
 
Presidente                      - Késia Pereira de Matos de Abreu  
Primeiro Membro Titular  - Viviane da Silva Barbosa   
Segundo Membro Titular - Sisley Ferreira da Cunha Lima  
 
Artigo 2º - Fica determinado que na ausência justificada do Presidente desta COPEL, o primeiro 
membro titular poderá substituí-lo automaticamente. 
 
Artigo 3º - Designar os servidores abaixo indicados para atuarem como suplentes da Comissão 
Permanente de Licitação – COPEL, quando convocados pelo Presidente ou pela vacância de um dos 
membros titulares. 
 
Artigo 4º - Os servidores designados por esta Portaria desempenharão as suas atribuições, 
concomitantemente com as de seus respectivos cargos, durante os exercícios de 2013 e 2014. 
 
Artigo 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrario. 
 
Publique-se e Registre-se em Livro Próprio.  
 

Gabinete da Presidente, Em 02 de Setembro de 2013. 
 
 
 

 
Sulamita Neves de Souza 
- Presidente da Câmara - 

 
 
 

 


