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Decretos


DECR
RETO n.º 002,
0
de 05 de
d janeiro de
d 2021.
(REPUBLICA
AÇÃO)

“D
Dispõe sob
bre a exon
neração de
e todos
os
s
servidores
co
omissionad
dos
e
intterrupção de gratific
cações e demais
dirreitos
n
não
inc
corporados
s
às
remuneraçõe
es dos se
ervidores efetivos
e
o quadro de
d servido
ores perma
anentes
do
do
o municípiio de Ibic
coara – ba e dá
ou
utras provid
dências.”

O PREF
FEITO MUN
NICIPAL DE
D IBICOARA, Estado
o da Bahia
a, no uso de
d suas
uições con
nstitucionaiss e na form
ma prevista
a no art. 59,
5 inciso II, da Lei Orgânica
O
atribu
Muniicipal e dem
mais disposiitivos legaiss em vigor,
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam exxonerados, a partir de
d 01 de janeiro
j
de 2021, TOD
DOS os
serviidores ocup
pantes de cargos
c
em comissão
c
pertencentes
p
s ao quadro
o de pesso
oal desta
muniicipalidade.
ores efetivoss investidos
s em cargo em comissã
ão, exonera
ados por
Art. 2º - Os servido
meio
o do prese
ente Decretto Municipa
al, deverão
o retornar aos seus cargos públicos e
lotaçções de orig
gens, nas re
espectivas secretarias
s ou aos de
emais órgão
os e departa
amentos
públiicos.
ogadas toda
as as gratificações e demais direitos concedidos aos
Art. 3º - Ficam revo
serviidores do quadro
q
de cargos efe
etivos, desd
de que aind
da não inco
orporados às suas
remu
unerações.
mina o retorno imediatto dos Servvidores à dissposição de
e órgãos
Art. 4º - Fica determ
públiicos e conccessionários dos Pode
eres Execu
utivos, Legislativo e Judiciário, aos
a
seus
cargo
os de orig
gem, deve
endo se apresentar
a
Administraçã
ão para
na Secrettaria de A
reasssumirem ass suas funçõ
ões nas sua
as repartiçõ
ões e órgãos municipaiis de origem
m.
Art. 5º - Fica determ
minado o re
etorno a seu
us órgãos de
d origem, ttodos os se
ervidores
coloccados à dissposição da Câmara de Veread
dores, bem como, aqueles que estejam
cedid
dos a órgão
os internos da
d Prefeiturra como Pre
efeitura com
mo Secretarrias, Conse
elhos.
Art. 6º -Os Servido
ores que nã
ão retornare
em as suass funções dfe origem, até
a o dia
30 de
d janeiro de
d 2021, serão
s
considerados fa
altosos parra efeitos financeiros e estão
sujeitos ao proccedimento disciplinar
d
previsto em lei.
Art. 7º -Fica instituído, em
m caráter obrigatório, em todo
os os órg
gãos da
Administração Municipal,
M
d esfera do
da
o Executivo
o, o controle
e de frequên
ncia dos Se
ervidores
com relação ao cumprimen
nto de sua jornada de trabalho.
t
o,IbicoaraB
BACEP46.76
60000
PraçaaAméricoMartinsJuniorr,S/N,Centro
Tel.(77)34132199
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Art. 8º - Este Decre
eto entra em
m vigor na data
d
de sua
a publicação
o, retroagin
ndo seus
efeito
os a partir 1º
1 de janeiro
o de 2021.
REGISTRE-SE, PU
UBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete
e do Prefeitto Municipal de Ibicoara – BA, em 05 de jane
eiro de 2021
1.

SON CRU Z DE ME LO
GILMADS
Preffeito do M unicípio de
d Ibicoarra – BA



o,IbicoaraB
BACEP46.76
60000
PraçaaAméricoMartinsJuniorr,S/N,Centro
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DECRETO n.º 00
03, de 05 de
d janeiro
o de 2021.
(RE
EPUBLICA
AÇÃO)

nomeação
sobre
“D
Dispõe
o
de
se
ecretário para
p
respo
onder pelo
os atos
ad
dministrattivos
d
da
sec
cretaria
municipal de saúde e dá outras
as.”
prrovidência

O PREF
FEITO MU
UNICIPAL DE IBICO
OARA, Esstado da B
Bahia, no uso de
suass atribuições constitucionais e na forma
a prevista no art. 59, inciso I,
I daLei
Orgâ
ânica Municipal e demais dispo
ositivos leg
gais em vig
gor,
D E C R E T A:
meada, a pa
artir de 01 de janeiro
o de 2021, para exec
cutar as
Art. 1º - Fica nom
funçções do ca
argo de Se
ecretária Municipal
M
de
d Saúde do Município de Ibiicoara BA, a Srª. Mile
ene Silva Vaccari,
V
insscrita no CPF/MF sob
b o n.º 030
0.751.595-8
81,
Art. 2º - Este Decreto entra
e
em vigor na data de sua publicação,
retro
oagindo se
eus efeitos a partir 1º de janeiro
o de 2021.
REGIST
TRE-SE, PUBLIQUE
P
E-SE E CUMPRA-SE
E.
Gabinette do Prefe
eito Municipal de Ibic
coara – BA
A, em 05 de
e janeiro de
e 2021.

G
GILMADS
SON CRU
UZ DE ME
ELO
Prefe
eito do Mu
unicípio de
d Ibicoa
ara – BA



o,IbicoaraB
BACEP46.76
60000
PraçaaAméricoMartinsJuniorr,S/N,Centro
Tel.(77)34132199
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DECRETO n.º 00
04, de 05 de
d janeiro
o de 2021.
(RE
EPUBLICA
AÇÃO)

nomeação
sobre
“D
Dispõe
o
de
se
ecretário para
p
respo
onder pelo
os atos
ad
dministrattivos
d
da
sec
cretaria
municipal de
d educaç
ção e dá outras
as.”
prrovidência

O PREF
FEITO MU
UNICIPAL DE IBICO
OARA, Esstado da B
Bahia, no uso de
suass atribuições constitucionais e na forma
a prevista no art. 59, inciso I,
I daLei
Orgâ
ânica Municipal e demais dispo
ositivos leg
gais em vig
gor,
D E C R E T A:
meada, a pa
artir de 01 de janeiro
o de 2021, para exec
cutar as
Art. 1º - Fica nom
funçções do cargo de Seccretária Municipal da
aEducação
o do Municcípio de Ibicoara BA, assumind
do interinamente as funções de
d Secrettária Municcipal de Esporte,
E
Cultu
ura e Lazzer,a Srª.A
Alcione Ferreira Silva, inscrita no CP
PF/MF sob
b o n.º
989.205.455-5
53.
Art. 2º - Este Decreto entra
e
em vigor na data de sua publicação,
oagindo se
eus efeitos a partir 1º de janeiro
o de 2021.
retro
REGIST
TRE-SE, PUBLIQUE
P
E-SE E CUMPRA-SE
E.
Gabinette do Prefe
eito Municipal de Ibic
coara – BA
A, em 05 de
e janeiro de
e 2021.

G
GILMADS
SON CRU
UZ DE ME
ELO
Prefe
eito do Mu
unicípio de
d Ibicoa
ara – BA



PraçaaAméricoMartinsJuniorr,S/N,Centro
o,IbicoaraB
BACEP46.76
60000
Tel.(77)34132199
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DECRETO n.º 00
05, de 05 de
d janeiro
o de 2021.
(R
REPUBLIC
CAÇÃO)

nomeação
sobre
“D
Dispõe
de
se
ecretário para
p
respo
onder pelo
os atos
ad
dministrattivos
d
da
sec
cretaria
municipal de administração e dá
utras prov
vidências.””
ou

O PREF
FEITO MU
UNICIPAL DE IBICO
OARA, Esstado da B
Bahia, no uso de
suass atribuições constitucionais e na forma
a prevista no art. 59, inciso I,
I daLei
Orgâ
ânica Municipal e demais dispo
ositivos leg
gais em vig
gor,
D E C R E T A:
meado, a pa
artir de 01 de janeiro
o de 2021, para exec
cutar as
Art. 1º - Fica nom
funçções do cargo
c
de Secretário
S
al deAdmin
nistração do Munic
cípio de
Municipa
Ibico
oara - BA, o Sr. Maurro Alessan
ndro Zalcbe
ergas Ribe
eiro, inscritto no CPF//MF sob
o n.ºº 904.354.9
945-20
Art. 2º - Este Decreto entra
e
em vigor na data de sua publicação,
retro
oagindo se
eus efeitos a partir 1º de janeiro
o de 2021.
REGIST
TRE-SE, PUBLIQUE
P
E-SE E CUMPRA-SE
E.
Gabinette do Prefe
eito Municipal de Ibic
coara – BA
A, em 05 de
e janeiro de
e 2021.

G
GILMADS
SON CRU
UZ DE ME
ELO
Prefe
eito do Mu
unicípio de
d Ibicoa
ara – BA



PraçaaAméricoMartinsJuniorr,S/N,Centro
o,IbicoaraB
BACEP46.76
60000
Tel.(77)34132199
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DECRETO n.º 00
06, de 05 de janeiro
o de 2021.
(RE
EPUBLICA
AÇÃO)

Dispõe
sobre
o
de
nomeação
“D
se
ecretário para
p
respo
onder pelo
os atos
ad
dministrattivos
d
da
sec
cretaria
municipal
de
d
desenvolv
vimento
conômico e sustenttável e dá outras
ec
prrovidência
as.”

O PREF
FEITO MU
UNICIPAL DE IBICO
OARA, Esstado da B
Bahia, no uso de
suass atribuições constitucionais e na forma
a prevista no art. 59, inciso I,
I daLei
Orgâ
ânica Municipal e demais dispo
ositivos leg
gais em vig
gor,
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica nom
meado, a pa
artir de 01 de Janeiro
o de 2021,, para exec
cutar as
c
de Secretário
o Municipa
al deDese
envolvimen
nto Econô
ômico e
funçções do cargo
Susttentável do
o Município
o de Ibicoa
ara - BA, o Sr.Gilmad
dson Aguia
ar de Melo
o Junior,
inscrrito no CPF
F/MF sob o n.º 003.6
631.105-77
7
Art. 2º - Este Decreto entra
e
em vigor na data de sua publicação,
retro
oagindo se
eus efeitos a partir 1º de Janeiro
o de 2021..
REGIST
TRE-SE, PUBLIQUE
E-SE E CUMPRA-SE
E.
Gabinette do Preffeito Municcipal de Ib
bicoara – BA, em 05 de Jan
neiro de
2021
1.

G
GILMADS
SON CRU
UZ DE ME
ELO
Prefe
eito do Mu
unicípio de
d Ibicoa
ara – BA



a
artinsJuniorr,S/N,Centro
o,IbicoaraB
BACEP46.76
60000
PraçaAméricoM
Tel.(77)34132199
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DECRE
ETO n.º 00
07, de 05 de Janeiro
o de 2021.
(RE
EPUBLICA
AÇÃO)

sobre
Dispõe
nomeação
o
de
“D
se
ecretário para
p
respo
onder pelo
os atos
ad
dministrattivos
d
da
sec
cretaria
municipal de me
eio-ambien
nte e
providências.”
turismo e dá outras p

O PREF
FEITO MU
UNICIPAL DE IBICO
OARA, Esstado da B
Bahia, no uso de
suass atribuições constitucionais e na forma
a prevista no art. 59, inciso I,
I daLei
Orgâ
ânica Municipal e demais dispo
ositivos leg
gais em vig
gor,
D E C R E T A:
meado, a pa
artir de 01 de janeiro
o de 2021, para exec
cutar as
Art. 1º - Fica nom
c
de Secretário
o Municip
pal deMeio
o-Ambiente
e e Turis
smo do
funçções do cargo
Mun
nicípio de Ibicoara - BA,
B o Sr.Lu
uã Silva Sampaio, in
nscrito no C
CPF/MF so
ob o n.º
030.568.715-8
81
Art. 2º - Este Decreto entra
e
em vigor na data de sua publicação,
oagindo se
eus efeitos a partir 1º de janeiro
o de 2021.
retro
TRE-SE, PUBLIQUE
E-SE E CUMPRA-SE
E.
REGIST
Gabinette do Prefe
eito Municipal de Ibic
coara – BA
A, em 05 de
e janeiro de
e 2021.

G
GILMADS
SON CRU
UZ DE ME
ELO
Prefe
eito do Mu
unicípio de
d Ibicoa
ara – BA

a
artinsJuniorr,S/N,Centro
o,IbicoaraB
BACEP46.76
60000
PraçaAméricoM
Tel.(77)34132199
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DECRETO n.º 00
08, de 05 de janeiro
o de 2021.
(R
REPUBICA
AÇÃO)

Dispõe
sobre
nomeação
o
de
“D
se
ecretário para
p
respo
onder pelo
os atos
ad
dministrattivos
d
da
sec
cretaria
municipal
de
infra-esttrutura,
nto e d
desenvolv
vimento
planejamen
á outras p
providências.”
urrbano e dá

O PREF
FEITO MU
UNICIPAL DE IBICO
OARA, Esstado da B
Bahia, no uso de
suass atribuições constitucionais e na forma
a prevista no art. 59, inciso I,
I daLei
Orgâ
ânica Municipal e demais dispo
ositivos leg
gais em vig
gor,
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica nom
meado, a pa
artir de 01 de janeiro
o de 2021, para exec
cutar as
Municipall de Infra--Estrutura, Planejam
funçções do ca
argo de Secretário
S
mento e
Dese
envolvimento Urban
no do Mun
nicípio de Ibicoara - BA, o S
Sr. Emerso
on Silva
Bisp
po, inscrito no CPF/M
MF sob o n..º 840.874.475-53.
e
em vigor na data de sua publicação,
Art. 2º - Este Decreto entra
retro
oagindo se
eus efeitos a partir 1º de janeiro
o de 2021.
REGIST
TRE-SE, PUBLIQUE
P
E-SE E CUMPRA-SE
E.
Gabinette do Prefe
eito Municipal de Ibic
coara – BA
A, em 05 de
e janeiro de
e 2021.

G
GILMADS
SON CRU
UZ DE ME
ELO
Prefe
eito do Mu
unicípio de
d Ibicoa
ara – BA



a
artinsJuniorr,S/N,Centro
o,IbicoaraB
BACEP46.76
60000
PraçaAméricoM
Tel.(77)34132199
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DECRETO n.º 00
09, de 05 de janeiro
o de 2021.
(RE
EPUBLICA
AÇÃO)

nomeação
Dispõe
sobre
o
de
“D
se
ecretário para
p
respo
onder pelo
os atos
ad
dministrattivos
d
da
sec
cretaria
municipal de
d finanç
ças e dá outras
as.”
prrovidência

O PREF
FEITO MU
UNICIPAL DE IBICO
OARA, Esstado da B
Bahia, no uso de
suass atribuições constitucionais e na forma
a prevista no art. 59, inciso I,
I daLei
Orgâ
ânica Municipal e demais dispo
ositivos leg
gais em vig
gor,
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica nom
meada, a pa
artir de 01 de janeiro
o de 2021, para exec
cutar as
funçções do cargo de Secretário Municipal de
e Finançass do Municcípio de Ibicoara BA, o Sr.Haira
an Silva de Oliveira, in
nscrito no CPF/MF sob
s o n.º 35
58.087.108
8-04.
Art. 2º - Este Decreto entra
e
em vigor na data de sua publicação,
retro
oagindo se
eus efeitos a partir 1º de janeiro
o de 2021.
REGIST
TRE-SE, PUBLIQUE
P
E-SE E CUMPRA-SE
E.
Gabinette do Preffeito Municcipal de Ib
bicoara – BA, em 05 de Jan
neiro de
2021
1.

G
GILMADS
SON CRU
UZ DE ME
ELO
Prefe
eito do Mu
unicípio de
d Ibicoa
ara – BA

a
artinsJuniorr,S/N,Centro
o,IbicoaraB
BACEP46.76
60000
PraçaAméricoM
Tel.(77)34132199
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DECRETO n.º 01
10, de 05 de janeiro
o de 2021.
(RE
EPUBLICA
AÇÃO)

s
sobre
n
nomeação
o
de
Diispõe
se
ecretário para
p
respo
onder pelo
os atos
ad
dministrattivos
d
da
sec
cretaria
municipal de
d transpo
ortes e dá outras
as.
prrovidência

O PREF
FEITO MU
UNICIPAL DE IBICO
OARA, Esstado da B
Bahia, no uso de
suass atribuições constitucionais e na forma
a prevista no art. 59, inciso I,
I daLei
Orgâ
ânica Municipal e demais dispo
ositivos leg
gais em vig
gor,
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica nom
meado, a pa
artir de 01 de janeiro
o de 2021, para exec
cutar as
funçções do carrgo de Seccretário Mu
unicipal de Transporttes do Mun
nicípio de Ibicoara
I
- BA
A, o Sr.Neilton Amorim
m Ferreira, inscrito no CPF/MF
F sob o n.º 169.613.388-28
e
em vigor na data de sua publicação,
Art. 2º - Este Decreto entra
retro
oagindo se
eus efeitos a partir 1º de janeiro
o de 2021.
REGIST
TRE-SE, PUBLIQUE
P
E-SE E CUMPRA-SE
E.
Gabinette do Prefe
eito Municipal de Ibic
coara – BA
A, em 05 de
e janeiro de
e 2021.

G
GILMADS
SON CRU
UZ DE ME
ELO
Prefe
eito do Mu
unicípio de
d Ibicoa
ara – BA

a
artinsJuniorr,S/N,Centro
o,IbicoaraB
BACEP46.76
60000
PraçaAméricoM
Tel.(77)34132199
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DECRETO n.º 01
11, de 05 de janeiro
o de 2021.
(RE
EPUBLICA
AÇÃO)

nomeação
sobre
Dispõe
o
de
“D
se
ecretário para
p
respo
onder pelo
os atos
ad
dministrattivos
d
da
sec
cretaria
municipal de
d desenv
volvimento
o social
d outras providências.”
e dá

O PREF
FEITO MU
UNICIPAL DE IBICO
OARA, Esstado da B
Bahia, no uso de
suass atribuições constitucionais e na forma
a prevista no art. 59, inciso I,
I daLei
Orgâ
ânica Municipal e demais dispo
ositivos leg
gais em vig
gor,
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica nom
meado, a pa
artir de 01 de janeiro
o de 2021, para exec
cutar as
c
de Secretário Municip
pal de Desenvolvim
mento Social do
funçções do cargo
Mun
nicípio de Ibicoara - BA,
B o Sr.Nilson Gomes Queirozz, inscrito no CPF/MF sob o
n.º 024.183.66
0
65-45.
Art. 2º - Este Decreto entra
e
em vigor na data de sua publicação,
retro
oagindo se
eus efeitos a partir 1º de Janeiro
o de 2021..
TRE-SE, PUBLIQUE
E-SE E CUMPRA-SE
E.
REGIST
Gabinette do Prefe
eito Municipal de Ibic
coara – BA
A, em 05 de
e janeiro de
e 2021.

G
GILMADS
SON CRU
UZ DE ME
ELO
Prefe
eito do Mu
unicípio de
d Ibicoa
ara – BA



a
artinsJuniorr,S/N,Centro
o,IbicoaraB
BACEP46.76
60000
PraçaAméricoM
Tel.(77)34132199
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DECRETO n.º 01
12, de 05 de
d janeiro
o de 2021.
(RE
EPUBLICA
AÇÃO)

nom
sobre
“D
Dispõe
meação
de
ecoordena
ador de licitação
o para
pe
atos
re
esponder
elos
outras
ad
dministrattivos
e
dá
prrovidência
as.”

O PREF
FEITO MU
UNICIPAL DE IBICO
OARA, Esstado da B
Bahia, no uso de
suass atribuições constitucionais e na forma
a prevista no art. 59, inciso I,
I daLei
Orgâ
ânica Municipal e demais dispo
ositivos leg
gais em vig
gor,
D E C R E T A:
meado, a pa
artir de 01 de janeiro
o de 2021, para exec
cutar as
Art. 1º - Fica nom
funçções do carrgo de Coo
ordenadoriia de Licita
ações do Município
M
d
de Ibicoara - BA, o
Sr.R
Renan Piress Silva, insscrito no CPF/MF sob
b o n.º 394
4.467.298-4
40.
Art. 2º - Este Decreto entra
e
em vigor na data de sua publicação,
retro
oagindo se
eus efeitos a partir 1º de janeiro
o de 2021.
REGIST
TRE-SE, PUBLIQUE
P
E-SE E CUMPRA-SE
E.
Gabinette do Prefe
eito Municipal de Ibic
coara – BA
A, em 05 de
e janeiro de
e 2021.

G
GILMADS
SON CRU
UZ DE ME
ELO
Prefe
eito do Mu
unicípio de
d Ibicoa
ara – BA

PraçaaAméricoMartinsJuniorr,S/N,Centro
o,IbicoaraB
BACEP46.76
60000
Tel.(77)34132199
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Ibicoara

Portarias



PORTA
ARIA n.º 002,
0
de 05 de janeiro
o de 2021..

“Dispõ
õe sobre
e criação
o da co
omissão
perma
anente de
e licitação
o da prrefeitura
munic
cipal de Ib
bicoara - BA e dá outras
provid
dências.”

O PREF
FEITO MU
UNICIPAL DE IBICO
OARA, Esstado da B
Bahia, no uso de
suass atribuiçõe
es constitu
ucionais e na forma prevista na
n Lei Orgâ
ânica Mun
nicipal e
dem
mais dispossitivos legais em vigor,
VE:
RESOLV
Art. 1º - Ficam NO
OMEADOS
S os memb
bros abaixo
o relaciona
ados para compor
a Co
omissão Pe
ermanente
e de Licitaçção da Pre
efeitura Municipal de Ibicoara, a saber:
1 – Pressidente: Liliane Teless da Silva, portador da
d Cédula de Identid
dade n.º
0829
9137653, inscrito no CPF/MF sob
s o n.º 999.031.215-04, servidor do quadro de
efetivos do Mu
unicípio de Ibicoara – BA;
2 – 1º Membro:EdineubeA
Ataídes do
os Santoss, portado
or da Céd
dula de
ntidade n.ºº 1127148
87-02 insccrito no CPF/MF
C
s
sob
o n.º 034.257.695-02,
Iden
servvidor do quadro de effetivos do Município
M
de
d Ibicoara
a – BA;
M
riel Bento dos Santo
os, portado
or da Cédula de Ide
entidade
3 – 2º Membro:A
n.º 13.547.158
1
8-37, inscrito no CP
PF/MF sob
b o n.º 06
62.703.275
5-39, serv
vidor do
quad
dro de efettivos do Mu
unicípio de
e Ibicoara – BA;
4 – Suplente: Re
enan Piress Silva, po
ortador da
a Cédula d
de Identidade n.º
2123
3941506, inscrito no CPF/MF sob
s o n.º 394.467.29
3
98-40, servvidor do Município
de Ib
bicoara – BA;
B
Art. 2º - A presen
nte portaria entrará em vigor na
n data de
e sua publicação,
revo
ogando as disposiçõe
es em conttrário.
REGIST
TRE-SE, PUBLIQUE
P
E-SE E CUMPRA-SE
E.
Gabinette do Prefe
eito Municipal de Ibic
coara – BA
A, em 05 de
e janeiro de
e 2021.

G
GILMADS
SON CRU
UZ DE ME
ELO
Preffeito do M unicípio de
d Ibicoarra – BA

M AURO A LESSAN DRO ZA LCBERG
GAS RIBE
EIRO
Sec retário Mu
unicipal d e Adminisstração
Decreto
o Municip al n.º 005
5
o,IbicoaraB
BACEP46.76
60000
PraçaaAméricoMartinsJuniorr,S/N,Centro
Tel.(77)34132199

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GA0QMFWATG9O/NTGN5HMZG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibicoara

Terça-feira
5 de Janeiro de 2021
15 - Ano IX - Nº 2281



PORTA
ARIA n.º 003,
0
de 05 de janeiro
o de 2021..
“Nomeia
a Pregoe
eiro(a) e equipe
de apoio do Municíp
pio de
a - BA, e dá outras
Ibicoara
providências.”

O PREF
FEITO MU
UNICIPAL DE IBICO
OARA, Esstado da B
Bahia, no uso de
suass atribuiçõe
es constitu
ucionais e na forma prevista na
n Lei Orgâ
ânica Mun
nicipal e
dem
mais dispossitivos legais em vigor,
VE:
RESOLV
Art. 1º -Ficam nomeados co
omo Prego
oeira e me
embros de Equipe de
e Apoio
para
a condução
o dos proccessos licittatórios na
a modalida
ade Pregão
o do Munic
cípio de
Ibico
oara os serrvidores ab
baixo relaccionados:
I. PREG
GOEIRO: Renan
R
Pire
es Silva, CPF:
C
394.467.298-40;
II. EQUIIPE DE AP
POIO 1:Liliane Teles da Silva,C
CPF: 999.0
031.215-04
4
III. EQU
UIPE DE APOIO 2: EdineubeAttaídes dos Santos, C
CPF: 034.257.69502.
Art. 2º -O respo
onsável e equipe de
e apoio deverá seg
guir os prrincípios
anados da Constituiçção Federral do Bra
asil de 19
988, as dissposições da Lei
ema
Fede
eral 10.52
20/2002, subsidiaria
s
amente na
a Lei Fed
deral nº 8
8.666/93, e suas
atua
alizações.
Art. 3º -A presen
nte portaria entra em vigor na data de
e sua publicação,
revo
ogadas as disposiçõe
d
es em conttrário.
REGIST
TRE-SE, PUBLIQUE
P
E-SE E CUMPRA-SE
E.

Gabinette do Prefe
eito de Ibiccoara – BA
A, em 05 de
e janeiro de
e 2021.

G
GILMADS
SON CRU
UZ DE ME
ELO
Preffeito do M unicípio de
d Ibicoarra – BA

M AURO A LESSAN DRO ZA LCBERG
GAS RIBE
EIRO
Sec retário Mu
unicipal d e Adminisstração
Decreto
o Municip al n.º 005
5
PraçaaAméricoMartinsJuniorr,S/N,Centro
o,IbicoaraB
BACEP46.76
60000
Tel.(77)34132199
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