
 
 
PORTARIA CREF14/GO-TO N.º  181/2022 

Designa Membros para compor a Comissão de 
Licitação. 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 14ª REGIÃO 

GOIÁS E TOCANTINS, no uso de suas atribuições estatutárias, bem como o disposto no inciso 

X do art. 40 do estatuo e art. 44 Inciso X do Regimento Interno do Conselho Regional de 

Educação Física da 14ª Região Goiás e Tocantins - CREF 14/GO-TO  

CONSIDERANDO a necessidade de realização dos procedimentos previstos na Lei 

Federal nº 8.666/93 e 14.133/2021, no que atine ao procedimento licitatório aplicado ao 

regime jurídico de direito público dos entes administrativos;  

CONSIDERANDO a deliberação da diretoria do dia 18 de fevereiro de 2022; 

RESOLVE:  

Art. 1º - Investir os empregados públicos IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA, 

Assessor de Compras, patrimônio e Estoque, como presidente; JOEL ALVES DE SOUSA, 

Assessor Administrativo do departamento financeiro, e YHURY SILVA REZENDE,  Analista 

Superior em Informática, como membros, para integrarem a comissão Permanente de 

Licitação do conselho Regional de Educação Física da 14ª Região – Goiás/Tocantins, referente 

aos procedimentos licitatórios decorrentes das necessidades desta Autarquia Federal, durante 

o corrente ano, sobre a presidência do primeiro.  

Art. 2º - A designação dos empregados para desempenharem esta atribuição não 

os dispensam das atribuições atualmente desempenhadas no órgão e encontra previsão 

normativa no artigo 51, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 8 da Lei Federal nº 14.133/21.  

Art. 3º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

seus efeitos até 31/12/2022.  

Art. 4º - Fica revogada a Portaria nº 088 de 13 de janeiro de 2020. 

 

GABINETE DO PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA14ª 

REGIÃO GOIÁS E TOCANTINS, aos 25 de fevereiro de 2022. 

 

Marcelo de Castro Spada Ribeiro 
Presidente CREF14/GO-TO 
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25 fev 2022, 14:47:00 Marcelo de Castro Spada Ribeiro assinou. Pontos de autenticação: email

marcelospada@cref14.org.br (via token). CPF informado: 828.357.051-04. IP: 177.69.51.61.

Componente de assinatura versão 1.215.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

25 fev 2022, 14:47:00 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

d07af9bb-b918-41fd-b38e-bd4bc359a2f7.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número d07af9bb-b918-41fd-b38e-bd4bc359a2f7, com

os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 25 de fevereiro de 2022. Versão v1.8.0.

d07af9bb-b918-41fd-b38e-bd4bc359a2f7 Página 1 de 1 do Log


		2022-02-25T17:47:06+0000
	São Paulo, SP
	Clicksign
	Signature




