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Designa Pregoeiro e compõem Equipe de Apoio, para 
atuar em licitações na modaíidade Pregão, no âmbito · 
da Prefeitura Municipal de Ferreiros e dos F.undos 
Municipais de Assistência Social, Saúde { FUMAP -· · 
F·~ndo Munlcipal de Aposentê!ria :e Pen~ões e. dá: 

. outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO. DE FERREIRO 
atribuições legais e no.s termos do art. 1º é art. 
de Ferreiros, inciso IV .da t~i Federal nº 10.520, ·. . . .· .•.'., ... ·.•·.:·,-,.'·:·-"·,..',_·:.,,_,·.· .. -.-.:.-'·-.,·.----'.; ·; .. -·,-·--.··:·-··. ·-,, .. - . 

. RESOLVE: 
·. : . ·: ·/:t::\'\)F)::, ... \)_-,:.;. ::_:·_ :-:::• :,,:-{(fl-/,{T-. ::.r::Ji 

Art. ·1º - DESIGNAR, ·. para atuar ·com Pre~oeiro. em< licitações na modalidade· Pregão, 
Presencial e/ou Eletrônico, río âmbito d~ .'rrefeitúra Mµnicipal dé Ferreiros é dos FuridÓs · 
Municipais de Assistência $ocial, :Saúde E FlJMÀP ·- Fundo Muniçipal dé Aposentaria e 
Pensões, o servidor RHAFAEL AZEVEDO DACUNHA; :pórtadôr do RG Nº. 6.306.151 505/PE 
e CPF/MF Nº·· 039.713.954-3Ó. . · .. · ·. . .· 

Art. 2~ - Ficam designados para atuarem c0h10. membros da Equjpe de Apoio em licitações 
na· modalidade Pregão, Presencial e/oú .Eletrônico, no âmbito da Prefeitura. Municipal de 

. Ferreiros e dos Fundos Municipais de Assistência Soci~I, Saúde E.FUMAP ~ Fundó Municipal. 
de Aposentaria e Pensões; as servidoras·: ""Ê·l\UACARN~IRODA SILVA, portadora do RG Nº. 
3~338.945 ss·P/PB e d.o. CPF/MF Nº. 087.753.474-82 e ANDREZA DE SOUZA BARRÊTO, 
portadora do RG Nº. 5.395.598 ·sSP/PE e do CPF/MF. Nº: Ü25.095i704-39 e 'ALÜIZIO 
GALDiNo LIMA, portador do RG nº 6.098.631 SS-P/ PE·e do CPF nº 039~028.084-46. · 
• ,.: ... · :·.:.·.-·.: •. · .. ·'.·'.··.- '·-:·.:.'_.-.;:',,·_.-:: ,--· .• _, ' '· :_._.·r·_, ·_ ··.--:i ·.,_ .·_,:_:·,.-.· __ · ·-_:,.,_:_ .. _,_,.Ci:·:,·./,>c::.c:-_:,::-_:_:··,-,_-._·;:.r.:._;}.'-','-i"_'··,i'\-::.\:.-::.;:.:·.-,·-:-i;·.,<.'-::'.:?-,ic'.">:.-: i· ·. ·-.-_.,:._,:·,.i'.-:.:::/.'·'--:.: -·-.--. ·:. . ,·. 

Art. 3!? - ·O Pregoeiro fica aut.oriz~do a convocar, além dos rnemb~os'dal;qulpe de Apoio, a. 
depende~ da especificida·de :·técnica âo. 'objeto ou da docufoentàçã9 .· apresentada, owtrós · 
servidores da - Prefeitura, técniço~ da .-á.rea, para ,à~xilr~r- na aná"lise _ das propbs~as e 
documentos. 

Art.42 -Esta pqttaria.~ntr_a _emyigor na·.clata desuapuplicaçãO atE;rávalidacli; até,31 de<. 
dezembro de 2020. 
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