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"Designa 

integrarem 

Recebimento 

servidores 	para 

a Comissão de 

de Material da 

Prefeitura Municipal de Malhada 

do Estado da Bahia.". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MALHADA, ESTADO DA SABIA, no uso das 
suas atribuições legais; 

CONSIDERANDO o disposto no §8° do art. 15 da Lei federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, o recebimento de material de 
valor superior ao limite estabelecido para a modalidade de 
convite deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 
(três) membros; 

CONSIDERANDO que o recebimento materiais e/ou equipamentos é 
tarefa que pode trazer reflexos para a Administração 
Municipal, devendo ser estabelecidas critérios, quando de suas 
entregas e recebimentos por parte da Administração Municipal; 

RESOLVE: 

Art. 10  - Ficam designados, para integrarem a Comissão de 
Recebimento de Material da Prefeitura Municipal de Malhada, os 
seguintes servidores: 

Milton de Lima Montalvão - Matricula 216694; 
Ralisson Farlley da Silva Lima - Matricula 216671; 
Nagela Ferreira de Araújo - Matricula 217218; 
Selma da Silva Pereira - Matricula 217159; 
Rosimeire da Silva Ciriaco - Matricula 217110; 

ilton de Castro Lima - Matricula 216693; 
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Art. 2° - A Comissão ou servidor integrante da comissão 
responsável pelos procedimentos de recebimento e aceitação de 
material e/ou equipamentos deverá: 

conferir as mercadorias entregues para verificar o 
cumprimento das condições e especificações estabelecidas 
na proposta aceita e no empenho, a quantidade, qualidade 
e a entrega, em tempo hábil; 

recusar ó mátétlál ou serviço que não CorreSpOnder às 
especificações e condições da contratação, estabelecendo 
prazo para regularização por parte do fornecedor; 

Art. 3°  - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2018. 

GABINETE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
MALHADA - BAHIA, aos dez dias do mês de Janeiro do ano de 
2018. 

/ 
1/./.  Valdeoar Lao., .fl Silva Filho 

Prefeito 
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