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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIAN" 036/2022

"Dispõe sobre a desigrtuçrio de Agentes l'zihÍicos
para cttnduç:ão tle í)r'ocessos lie itciíórios e de

contrataçlio direta n.o ámbila das órgãas e

efititlütJes ,-irçculados ao híunicípio de Verteníe c{o

Lério, e dá rsutrtts proridências"

O PreÍ'eito do lVlunicípio tle Vertente do Lério, Estado de Pernambuco, t1o uso das

atribuições que lhe são conlbriclas pela Lei Orgânica Municipai, e demais ltorrnâs pertinenles;

CONStrDERANDO a edição da Lei Federal no 14. I 3312021 , de U l14l202 i, que dispõe sotrre

as licitações e contlatos;

RESOLVE:

Art. lo. Ficarn designados os âgentes públicos responsáveis pela conduçãc de processos de

licitação e contratação direta no âmbito dos órgãos e entidacles vinculados à Preítitura Municipal de

Vertente do l-ório, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistôncia Social. confornte

indicado na preseute Portaria.

§ 1'. Os prooessos licitatórios serão conduzidos de açordo cotl-l o regulamento. pelos seguintes

agentes púbiicos:

I. AGEI{TE DE CONTRATÀÇÃO
a) José Fernandes da R"ocha Nett-r

CPF: 074.57].854-26

il. EQUIPE DE APOrO
a) Maria de Jesus Dias de França - Membro Titular

CPI: 058.85üj74-50

b) Clebson Jorge Nascirnento de Sales - Membro Titular
CIPF:093.i37.0ii4-i8

§ 2'. Nos processos de contl'atação direta, ahrangendo as dispensas e inexigibilidades de

licitação. os agentes púbiicos inilicados nos incisos do § 1' rieste artigo consfiturão, sob a condução

do prirneiro. Comissão de Contratação encarregada da condução de todas as s*as fases"

Ârt. 2'. As disposições desta Portaria se aplicam aos processos licitatÓrios e de contratação

direta arnparaclos pela Lei Federal n" 14. i 33120? 1, de {}11Ü42421 .

Art. 3'. Esta Portaria entrará em vigor em 03 de janeiro de 2Ü22, revogadas as disposições ern

soatrário.

Gabinete do Prefeito tlo Município de Verlente do Lério. 03 de janeiro de2CI22.
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