
 

 

PORTARIA Nº 0151/2021 - CMP/PA, DE 28 DE JUNHO DE 2021 

NOMEAR os servidores para 

substituir os membros permanentes 

da equipe de apoio do pregoeiro, da 

câmara municipal de Paragominas e 

dá outras providências.  

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições legais que 

lhe são conferidas por Lei Orgânica Municipal e de acordo com o art. 16, XXVII, art. 185 Caput, do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Paragominas – PA. 

 CONSIDERANDO:  a necessidade de executar de maneira eficiente e eficaz os procedimentos licitatórios realizados 

pela Câmara Municipal de Paragominas. 

CONSIDERANDO:  o que dispõe a Lei Federal nº. 10.520/02, que exige a necessidade de existência de uma equipe 

de poio para o pregoeiro, para processamento ou julgamento da habilitação preliminar, a inscrição em registro 

cadastral ou cancelamento e o processamento das propostas das licitações promovidas pela Administração 

Pública; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear os servidores abaixo relacionados para substituírem os membros permanentes da equipe de 

apoio do pregoeiro da Câmara Municipal de Paragominas – CPL/CMP, em casos de ausência por qualquer motivo, 

bem como em casos de férias e licenças.  

Art. 2º - Fica nomeado como 1º substituto o senhor LEIRSON SOUSA SANTOS, RG: nº. 270988, e CPF: nº. 

968.953.811-04. 

Art. 3º - Fica nomeada como 2º substituto a senhora MARIA LEUDA PEREIRA, RG: nº. 358915-5, e CPF: nº. 

679.943.932-68. 
Art. 4º - Compete aos membros substitutos da equipe de apoio do pregoeiro, atuar em casos e ausências dos 

membros permanentes, no âmbito da Câmara Municipal de Paragominas.  

Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogado quaisquer disposições em contrário.  

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Paragominas, Estado do Pará, 28 de junho de 2021.             

 

 

 

TATIANE HELENA SOARES COELHO 
Presidente da Câmara Municipal de Paragominas – PA 
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