
PORTARIA Nº 035/93.

CONSTITUI COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA -  IMA, no uso de suas atribuições,  tendo em vista  o disposto no
artigo 19, inciso XI, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, e com a finalidade
de atender prescrição do artigo 43 da Lei nº 9.444, de 25 de novembro de 1987,

RESVOLVE:

Art. 1º - Fica constituída Comissão Especial de Licitação com
a finalidade de realizar as licitações do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, entre a
data da publicação desta Portaria e o dia 5 (cinco) de fevereiro de 1993, devido às
férias dos membros da Comissão Permanente de Licitação.

Art.  2º  -  A  Comissão,  a  que se  refere  o  artigo  anterior,  é
composta pelos seguintes servidores:

I - José Rodrigues de Figueiredo, matrícula nº 80.008-9;

II - Elaine Alves Franco, matrícula nº 30.956-3;

III - Sóter Caio Batista de Abreu, matrícula nº 30.060-4; e 

IV - Moisés Cataldo Santiago, matrícula nº 30.089-2

§ 1º - O Presidente da Comissão é JOSÉ RODRIGUES DE
FIGUEIREDO, que será substituído,  em sua ausência ou impedimento,  por ELAINE
ALVES FRANCO.

§  2º  -  A  ausência,  o  impedimento  e  a  substituição  será
sempre objeto de registro nas Atas da Comissão.

Art. 3º - Compete à referida Comissão Especial de Licitação
praticar  todos  os  atos  necessários  à  emissão,  organização,  abertura,  exame  e
julgamento  dos  processos  de  licitação,  mediante  a  classificação  das  propostas,
submetendo-as  à  homologação,  revogação  ou  anulação  do  Chefe  da  Divisão
Administrativa e Financeira deste Instituto, de acordo com o disposto na Lei Estadual nº
9.444,  de  25  de  novembro  de  1987,  e  demais  normas  legais  e  regulamentares
aplicáveis à espécie.



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 proceder julgamento.

Art.  4º  -  Ao  Presidente  da  Comissão  é  assegurada
competência  para  convocar  elemento  técnico  necessário  à  emissão  de  Parecer
especializado a respeito de objeto da licitação.

Art.  5º  -  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 18 de janeiro de 1993.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


