
PORTARIA/ DIGES 600-510 DE 29/10/2009

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º INSTITUIR, de acordo com o art. 51 da Lei n. 8.666/1993, Comissão Permanente de Licitação para atuar nas modalidades concorrência, 

tomada de preços e convite, com a seguinte composição:
I – Membros efetivos:
MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA (Presidente), EDILEUSA VIDAL DOS SANTOS, Técnico Judiciário e ELIZETE FERREIRA COSTA, Auxiliar 

Judiciário.
II – Suplentes:
RENÊ SOARES DA SILVA, ALEX CERQUEIRA ROCHA, MAURÍCIO PEREIRA RUBO e MARCO ANTONIO FRANÇA.
§ 1º O presidente será substituído por um dos membros da comissão, na ordem em que figura no inciso I deste artigo, em seus afastamentos, 

impedimentos legais ou regulamentares.
§ 2º A Comissão Permanente de Licitação poderá desdobrar-se, de acordo com o volume de serviço, em até mais duas Comissões de 

Licitação, presididas por membro efetivo daquela, tendo como demais integrantes suplentes listados no inciso II deste artigo.
§ 3º O desdobramento de que trata o parágrafo anterior será deliberado pelo Diretor da Secretaria de Administração, que decidirá por 

simples despacho.
Art. 2º Designar, de acordo com as disposições da Lei n. 10.520, de 17.07.2002, do Decreto n. 3.555, de 08.08.2000, e Decreto n. 5.450, 

de 31.05.2005, os servidores abaixo para exercerem as atribuições de pregoeiro:
MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA, EDILEUSA VIDAL DOS SANTOS, GISLENY MARIA PINHEIRO BORGES, Técnicos Judiciários, ELIZETE 

FERREIRA COSTA, Auxiliar Judiciário e MARCO ANTONIO FRANÇA, Analista Judiciário. 
§ 1º Os suplentes relacionados no inciso II do artigo anterior e demais pregoeiros nomeados neste artigo poderão compor equipe de apoio, 

sem prejuízo dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação.
§ 2º Para cada processo de licitação caberá ao Diretor da Secretaria de Administração a indicação do pregoeiro e equipe de apoio, por 

simples despacho.
§ 3º Preferencialmente, funcionará como pregoeiro o presidente da Comissão Permanente de Licitação; seus demais membros, como 

equipe de apoio.
Art.3º O pregoeiro será substituído, em seus impedimentos legais ou eventuais, por um dos pregoeiros mencionados no artigo anterior.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revoga-se a Portaria n. 640-358, de 30 de outubro de 2008, e demais disposições em contrário.
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