
PORTARIA Nº 299/98, DE 20 DE AGOSTO DE 1998.

CONSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA -  IMA,  no uso da atribuição  que lhe  confere  o artigo  19,  inciso  I,  do
Decreto nº 33.859,  de 21 de agosto de 1992,  e  com a finalidade de atender prescrição do
§ 4º, do artigo 51, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica constituída a Comissão Permanente de Licitação
do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, integrada pelos seguintes servidores:  Antônio
Carlos  Vasconcelos -  Matrícula  801069,  Elaine  Alves  Franco  -  Matrícula  30956-3  e
Mauro Teixeira de Melo  -  Matrícula 30750-1,   como membros Efetivos;  José Da Silva
Xavier - Matrícula 30365- 4,  Antônio Batista Ruback - Matrícula 30757-9 e José Carlos
Jabur Cardoso  - Matrícula 30275-5, como membros Suplentes; com mandato de 1 (um)
ano e sem prejuízo de suas demais atribuições.

§ 1º - O Presidente da Comissão é Antônio Carlos
Vasconcelos, que será substituído, em sua ausência ou impedimento, por  Elaine Alves
Franco.

§  2º  -  As  ausências,  os  impedimentos  e  as
substituições serão sempre objeto de registro nas Atas da Comissão.

§  3º  -  Os membros Suplentes  serão convocados
pelo Presidente para substituições dos membros Efetivos.

Art. 2º - Compete à referida Comissão Permanente de Licitação
praticar todos os atos necessários à emissão dos Editais, organização, recebimento, exame
e julgamento dos documentos e procedimentos relativos às licitações mediante classificação
das propostas, submetendo-se à homologação, revogação ou anulação do Superintendente
Administrativo desta Autarquia, de acordo com o disposto na Lei Estadual nº 9.444, de 25 de
novembro de 1987 e na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Parágrafo  único.  A  Comissão  reunir-se-á  em
local, dia e hora que o seu Presidente designar, sendo necessário o “quorum” mínimo de 3
(três) membros para processar e julgar as propostas.

Art.  3º  -  Ao  Presidente   da  Comissão  é  assegurada
competência para convocar profissional com conhecimento técnico, para assessoramento e
emissão de Parecer especializado a respeito de objeto da licitação.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA -  IMA,  em Belo
Horizonte, aos 20 (vinte) de agosto de 1998.

Eduardo Antônio P. Campelo
Diretor-Geral


