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Dispõe sobre a designação de Membros da Comissão permanente de
Licitações.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná,
Sr. Sebastião Algacir Dalpra, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro na
Lei Federal no 8.66G/1993 e suas alterações,

DECRETA:

Art. ío - Ficam designados os membros a seguir nominados, para comporem a
Comissão Permanente de LicitaçÕes:

| - HEMERSON JOSE KMITA, Servidor Público Municipal, investido no
cargo em comissão de secretário de Administração, portadora do cpF
060.645.209-57, designada para a função de presidente da comissão.

ll- ROSANE CLEIDE RESSEL, Servidora Público Municipal, investida no
cargo em comissão de Secretária de Educação, Cultura e Desporto, portadora
do cPF 022.647.989-71, designada para a função de Membro da comissão.

lll - FELIPE JOLY DA CRUZ, Servidor Público Municipal, investido no
cargo de contador, portador do cpF 0go.B7o.ggg-gg, designado para a função
de Membro da Comissão.

lV - RAFAEL DILAY MALUCELLI, Servidor Público Municipal, investido
no cargo efetivo de Engenheiro civil, portador do cpF o62.27s.ogg_so,
designado para a função de Membro da Comissão.

V - JOSE EDEGAR KMITA, Servidor Público Municipal, investido no
cargo em comissão de Diretor de Frota Mecanizada, portador do cpF
688.915.639-00, designado para a função de Membro da comissão.

Vl - LUCAS AUGUSTO FENKER, Servidor Público Municipal, investido
no cargo em comissão de Diretor de Saúde, portador do CPF 062.Zg4.3g9-17,
designado para a função de Membro da Comissão.

DECRETO Ne 250s l20zL - de 16 de setembro de zo2Í,.



\18,
MUNICIPIO DE PAULA FREITAS
AV. Agostinho de Souzo, ó4ó - Fone: 142) 3s6z-rzrz- Fox: (42) 35ó2-r rgg

cNp.l 75.ó8l.954/000t-I3 - cEp 84.ó30_0m
pAULA FREITAS _ Estodo do poronó

E-moil: odministrocoo,e poulofreitos.pr.gov.br
www.poulofreitos.pr.gov.br

Art. 2.o - Fica delegada competência à comissão permanente de
Licitações ora instituída:

t- Promover a abertura, anárise, jurgamento e adjudicação das
propostas apresentadas nos processos licitacionaió, em todas as
suas modalidades cabíveis;

Proceder a avaliação de bens móveis e imoveis em que o poder
Municipal tenha interesse em alienar ou adquirir,

Desempenhar outras atividades relacionadas sua área de atuação.

Art' 30 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogado o Decreto no 2.4g9t2021 de 06 de janeiro de 2021.

Paço Municipal, 16 de setembro de 2021 .
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Df,CrulO t'2605i 2021- l)L 16 Dtr SEttrNlBRO DE 1021.

DECRETO N' 2ó0512021 -rte l6 de Setembro de 202t.

Dispõc sobre a designaçio de -\,lemhros tla Comissào
PJilri,n( nt( Ja I icitrli"..

l.) PR-EftrlTO DO \lllNlClPtO DI-- P,\LiL,\ FREI'IÁS. Usradrr rto
Paraná. Sr. Scbdstif,o Algacrr I)slpra, no LLso dc slus atribuiçõis
lc8ais. c conr fulcro nr Lci Fedcral n'§.66611993 e suas alleraçôcs.

I)[CRITA:
.\rt. l" - Frcxrn Jrsignadus os rncrnbros a sc$ir norninados. prra
conrporenr a (iomissâd I'erntanenre de I ictlaçôe{:

I - HENIERSON.,OSÉ KNltfÀ. Scrridor pLrhlico \.lunirrpal.
inrt'slido no cargo ent conrissào de See-rerario de.\dnlinistraçào.
portadora do ( PF {)60.6.15.20y-57. desigrada pare a 1unçào de
Prcsid(-ntc da (ilmissào.
II - ROS^\-E CLEIDE RESSEL. Serr idora Putrtiço Nturricipat.
inrestidn no cargo ent 0omissâo ds Secreláúâ ile Lducaçrão. (ukura e
Dcsporto. portadora do LIPF 022.6-11.9íl9ll. desiFrada Iara a 1unçao
Llc Mcmbro Jr Cornrssào.
Ill - FELIPE.IOI.Y DA CRIjZ. Ser!idor I,uhlico I\Íurricinri.
inrestido no caryo dÊ (lonta(lor, poíador do CPI.' 090.E70.S99-tiE.
dcsigrrado para a iirrrçào dc l!ltmhro da Conrissiio.
IV - RAI'AEL DILAI'lllALUCEl.Lt. Scrvidor I,úbtico lltunicipal.
il\cslldo tro cargo eleLiuo de Eng.,nhÊiro Ci!il, poflador do (l,I:
0ó2.275.0119-50. designado para a türçào de lvlenrhro tla Comissàu
V - JOSE EDEGAR XIVÍIT{. Scn rdor Pribtico Munie ipul. rnvcsrtlo
r)o câr'qo em contjssão dc Dirclor Jc i-'roLr \lecarizade. portarlor do
CPlr ír6a.9156t9,00. desiglrillo paft a tirnÇào <ie Mernbro de
Comrrsio.
VI - LtlC.\S AIr(;USTO FFI\XER. Servidor Pirhlic,r Municipl.
in\csli(io no cürgo cDr oooissào dc Dtrctôr de Sâúdc. prx.hdor do Cpt
061.78-l ltt9- l 7. dcsrgnado púa á lirrção dc Mcrnh«) ü Couissio

.\rt. 2." - fica delegaLla conpetÉ0cia ti Contisrrio [,elt1lâncntc tlc
l-iciuçoes ora insLiruicia:

I- Pronlo!er a ahefrum. análise, julganrento e adluLlicacirt das
proposlas aprescntadas Dos processos licrtaçjonais. tm krdes cs suas
modaiidadcs cahivcis:
II- Proceder a âynlrâçào de bcns móveis c rmoveis ern qu!'o podeÍ
Municipal leulta illL(resse em alienar ou adquiriq
lll Deselnpcnhar outras atividades rclaciouadas sua área dc atuaçào_

Art. -1" - Este f)ecreto entm enr viqor Da datn dc \ua publiceçào.
tjcodo revogado o Decreto n'' l. l8ii,/201 I (ic 0ô de jaDeiro de 201L

Paço \Íunicipal, l6 de \elembrc dc ?0:1.
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