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PORTARIA Nº 01/2022.  
 

CONSTITUI A COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – CPL, DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ANAPURUS-MA PARA O EXERCÍCIO DE 
2022. 

 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS, Estado do 
Maranhão, no uso de suas atribuições lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e 
Regimento Interno: 

RESOLVE 
 

Art. 1° - Constituir a Comissão Permanente de Licitação - CPL, com a finalidade de 
disciplinar e realizar os procedimentos licitatórios, sob as modalidades: Convite, Tomada 
de Preços, Concorrência, pertinentes a obras, compras, serviços, para esta Câmara 
Municipal, nas condições a seguir estipuladas: 
a) A Comissão de Licitação terá a função de receber, examinar e julgar todos os 

documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes; 

b) A Comissão de Licitação será constituída de 3 (três) membros, sendo eles servidores 

qualificados pertencentes aos quadros dos órgãos da Administração desta casa 

Legislativa; 

c) Os membros da Comissão de Licitação responderão solidariamente por todos os atos 

praticados pela Comissão, salvo se posição individual divergente, estiver devidamente 

fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão; 

d) A investidura dos membros da Comissão permanente não excederá a 1 (um) ano, 

vedada a recondução da totalidade dos seus membros para mesma Comissão no período 

subsequente;   

e) São atribuições da Comissão Permanente de licitação: 

I – dirigir e julgar todas as licitações; 

II – abrir os envelopes-habilitação técnica, analisar e julgar a documentação de habilitação 

neles contida e apresentada pelos respectivos licitantes; 

III – abrir os envelopes-proposta técnica, analisar e julgar a proposta técnica apresentada 

por cada um dos licitantes; 
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IV – abrir os envelopes-proposta financeira, analisar e julgar a proposta financeira 

apresentada por cada um dos licitantes; 

V – rever, mantendo ou alterando, a decisão manifestada, em razão de recurso interposto 

dos termos da Lei Federal das licitações e Contratos da Administração Pública; 

VI – promover diligencias no interesse do procedimento licitatório; 

VII – receber recursos contra atos de sua competência, dirigidos ao Presidente da Câmara 

Municipal; 

VIII – decidir sobre os casos omissos. 
 

f) São nomeados para o exercício inicial de 04/01/2022 a 31/12/2022, os servidores 

abaixo relacionados: 

 

I – MAYRA NAYA SOUSA PINHEIRO; (Presidente) 

            CPF: 040.281.813-05 

II – Manoel Francisco Monteles Neto; (Membro/Secretário)  

            CPF: 005.523.283-32 

III – Francisca Garreto Mendes; (Membro) 

            CPF: 993.871.233-91 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Anapurus, Estado do Maranhão, em 03 de janeiro de 2022.  

 

 
 

_______________________________________ 
ADEMAR ESTEVES DE SANTANA 

Presidente 
 


