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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS, EStAdO
ALGACIR DALPRA, no uso de suas atribuições legais,
L41,8/201,4 de 05/07 /2017, Capituto Vt, Seção I, Anexo tV:

do Paraná, Sr. SEBASTTÃO

e amparado pela Lei ns

RESOLVE:

Art' 1' e - CoNCEDER função gratificada de so% (cinquenta por cento) do sarário base, aservidora RAQUEL oLEszczYszYN BATTlsrtNl, portadora da carteira de identidade RG ns 9.546.533-i.-pR einscrita no CPF sob ne 056'369'939-60, investida no cargo efetivo de Assistente Administrativo, responsáverpor conduzir e organizar o processo licitatório; conduziia ,"rrao pubrica na internet e sessão física; anarisara conformidade da proposta com os critérios do edital e da lef conduzir rances, negociar preços, anarisar ejulgar a habilitação dos participantes; receber, examinar, aecioi, e encaminhu,. o] ,".rrsos à autoridadecompetente; determinar o vencedor da licitação; adiudicar o objeto; conduzir os trabarhos da equipe deapoio e encaminhar o processo á autoridade superior e propor a homologação.

Art.2. s - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, 13 de janeiro de2O2O.

Sebastião Algacir Dalpra
prefeito
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IISTADO D() PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS
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PORTARIA N.'OI4/202I DE 13 DE.IANEIRO DE2Í121.

Dispõe sobre gratificação a serviclor.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS. EStA<IO

do PaTaná, ST. SEBASTIÃO ALGACTR DALPRA, no uSO dE

suas atribuições legais, e amparado pela Lei n' 1418/2014 de

051071201'7, Capitr.rlo VI, Seção I. Ancxo IV:

RESOLVE:

Aft. 1. ' - CONCEDER lunçào gratificada de 50% (cinquenta
por cento) do salário base, a serviclora RAQUEL
OLESZCZYSZYN BATTISTINI, portadora da carteila de
identidade RG n' 9.546.533-\-PR e inscrita no CPF sob nu

056.369.939-60, investida no cargo efetivo de Assistente
Administrativo, responsável por contlttzir e organizat o
processo licitatório; condrtzir a sessão publica ua intct'trct e

sessão fisica; analisar a conÍbrn.ridade da proposta com os

critérios clo edital c da lei; coudtrzir lanccs, negociar prcços,
analisar e julgar a habilitação dos parlicipantes; receber,
examinar, decidir e encamiuhar os rccllrsos à autoridadc
competente; determinar o venceclor da licitação; adjudicar o

objeto; conduzir os trabaihos da equipe de apoio e encaminhar
o processo á aúoridade sr.rperior e propor a homologação.

Art. 2. " - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Paço Mr.rnicipal, l3 de janeiro de2020.
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