
PORTARIA Nº 001/2018. 
 
 

ROSANA CRISTINA COCHARRO PRETO, Presidente da 
Câmara Municipal de Santa Salete, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais. 

 
 RESOLVE: 
 
 
 DESIGNAR sem ônus para a Câmara Municipal de Santa 
Salete/SP, os Membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, para o 
exercício de 2.018, ficando assim composta por: Presidente:  Genis Rodrigues de 
Matos, portador do RG. nº. 24.695.460-7 / SSP/SP, CPF/MF nº. 272.-493.738-46, 
brasileiro, solteiro, lotado no cargo efetivo de Ajudante Geral, residente e 
domiciliado na Rua  Ramos de Azevedo S/N, Centro, nesta cidade de Santa 
Salete/SP,  Membro: Linda Meiri Batista de Souza,  portadora do RG. nº. 19.582.725-
9 /SSP/SP e CPF/MF nº. 133.474.988-44, brasileira, divorciada, lotada no cargo 
efetivo de Escrituraria, residente e domiciliada na Av. Presidente Roosevelt, nº. 
520, Centro, nesta cidade de Santa Salete/SP, e Franciele Fernanda dos santos, 
portador do RG. nº. 47.147.439-3 / SSP/SP, CPF/MF nº. 392.147.228-89, brasileira, 
amasiada, lotada no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, residente e 
domiciliada no Sítio Bela Vista, Córrego do Pocinho Município de Santa Salete/SP. 
 
 
 “Plenário Sebastião Prudente de Moraes”, 
 Câmara Municipal de Santa Salete, SP, 03 de janeiro de 
2.018. 
 
 
 ___________________________________ 
    Rosana Cristina Cocharro Preto 
                Presidente 
 
 
 
____________________________________               ____________________________________ 
Genis Rodrigues de Matos                                         Linda Meiri Batista de Souza 
Presidente da Comissão                                                   Membro da Comissão 
 
 
____________________________________ 
Franciele Fernanda dos Santos 
Membro da Comissão 



 

ATA DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO, REALIZADA NO DIA 03/01/2017. 

Aos 03 (três) dia do mês de janeiro de 2018, em uma das salas da Câmara Municipal de Santa 
Salete, Estado de São Paulo, à Av. Presidente Roosevelt, nº. 646, Centro, se fizeram presentes 
os Funcionários Públicos Municipais do Legislativo, contando com a presença da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal a Senhora Rosana Cristina Cocharro Preto, reunião com o 
objetivo de escolha dos Membros da Comissão de Licitação, sob a presidência do primeiro, 
realizada no dia 03 (três) de janeiro do corrente ano, que assim ficou constituída e comporão a 
Comissão de Licitação, para o exercício de mandato relativo ao período de 02 de janeiro de 
2018 a 31 de dezembro de 2018, verificando-se terem sido eleitos e empossados no mesmo 
ato os seguintes membros: 1) para Presidente:  Genis Rodrigues de Matos, portador do 
RG. nº. 24.695.460-7 / SSP/SP, CPF/MF nº. 272.-493.738-46, brasileiro, solteiro, lotado no 
cargo efetivo de Ajudante Geral, residente e domiciliado na Rua  Ramos de Azevedo S/N, 
Centro, nesta cidade de Santa Salete/SP,  Membro: Linda Meiri Batista de Souza,  
portadora do RG. nº. 19.582.725-9 /SSP/SP e CPF/MF nº. 133.474.988-44, brasileira, 
divorciada, lotada no cargo efetivo de Escrituraria, residente e domiciliada na Av. Presidente 
Roosevelt, nº. 520, Centro, nesta cidade de Santa Salete/SP, e Franciele Fernanda dos 
santos, portador do RG. nº. 47.147.439-3 / SSP/SP, CPF/MF nº. 392.147.228-89, brasileira, 
amasiada, lotada no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, residente e domiciliada no 
Sítio Bela Vista, Córrego do Pocinho Município de Santa Salete/SP. Na seqüência, pela 
Presidente foi esclarecido que a constituição da Comissão de Licitação tem como objetivo a 
organização e realização de processos licitatórios a serem promovidos pela Câmara Municipal, 
tendo como objetivo o recebimento, exame e julgamento dos documentos e dos 
procedimentos relacionados à concretização de processo de licitação, podendo para tanto 
elaborar, publicar e divulgar editais de licitação e seus anexos, prestar esclarecimentos, 
receber propostas, conduzir o certame, julgar, adjudicar, homologar, elaborar a ata da reunião 
de licitação, enfim tudo o que seja necessário para o fiel desempenho deste mandato. Pela 
Presidente ainda foi esclarecido que os membros integrantes da Comissão de Licitação 
exercerão suas funções sem remuneração e foram empossados nesta data.  NADA MAIS 
HAVENDO A SER TRATADO, a Presidente declarou encerrada a reunião, da qual eu, Secretária, 
lavro a presente ata, que lida e achada conforme, vai por todos assinada, juntamente com os 
integrantes, que passam a fazer parte integrante desta ATA da Câmara Municipal de Santa 
Salete/SP, 03 de janeiro de 2018.  
 
_____________________________________        ____________________________________ 
    Rosana Cristina Cocharro Preto                                  Genis Rodrigues de Matos                                 
            Presidente Câmara Municipal                                            Presidente da Comissão 
 
 
 
_____________________________________        ____________________________________ 
Linda Meiri Batista de Souza                                   Franciele Fernanda dos Santos 
         Membro Comissão                                                 Membro da Comissão 
 
 
 

_______________________________ 
Linda Meiri Batista de Souza                                          

Escrituraria 
 


