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DECRETO N. 7105, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020 

Nomeia servidor para desempenhar as funções 
de pregoeiro, nomeia equipe de apoio e dá 
outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JANDAIA DO 
SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, 

DECRETA: 

Art. 10 . Fica nomeada a servidora pública municipal PATRICIA RAMOS 
• CAMPANER, ocupante do cargo Redator, do Quadro único dos Servidores 

Municipais para exercer as funções de pregoeiro. 

Art. 2°. O exercício das funções de pregoeiro compreenderá: 
- a coordenação dos trabalhos da equipe de apoio e a condução do procedimento 

licitatório; 
II - o credenciamento dos interessados, mediante a verificação dos documentos que 
comprovem a existência de poderes para formulação de propostas, e os demais atos 
inerentes ao certame; 
III - o recebimento da declaração dos licitantes do pleno atendimento aos requisitos 
de habilitação, bem como dos envelopes-proposta de preços e dos envelopes-
documentos de habilitação; 
IV - a abertura dos envelopes-proposta, a análise e desclassificação das propostas, 
cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixadas no edital; 
V - a seleção e a ordenação das propostas não désclassificadas: 
VI - a classificação das ofertas, conjugadas as propostas e os lances; 
VII - a negociação do preço com vistas à sua redução; 
VIII - a decisão motivada a respeito da aceitabilidade do menor preço; 
IX - a análise dos documentos de habilitação do autor da oferta de melhor preço;. 
X - a adjudicação do objeto ao licitante vencedor, se não tiver havido manifestação 
de recorrer por parte de algum licitante; 
Xl - a elaboração da ata da sessão pública, descrevendo, de forma pormenorizada, 
todos os principais acontecimentos (credenciamento dos representantes dos 
proponentes, presentes na sessão; propostas apresentadas, das desclassificadas e 
das selecionadas para a etapa' de lances; lances e da classificação das ofertas; 
negociação de preço; decisão a respeito da aceitabilidade da melhor oferta; a 
análise dos documentos de habilitação; a síntese das razões do licitante interessado 
em recorrer, se houver; a adjudicação); 
XII - admitir os recursos, se houver; 
XIII - o encaminhamento do processo devidamente instruído, à autoridade 
competente; 
XIV - propor a revogação ou anulação do processo licitatório à autoridade 
competente. 

Art. 30. Ficam nomeados, para compor a equipe de apoio: 	 - 
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1 - Carmen Lucia Milliati Forteza, e 
li - Cláudio César Pires. 

Art. 40,  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 
efeitos a partir desta data. 

Art. 50. Revogam-se as disposições em contrário. 

Edifício da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, Estado do 
Paraná, aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte (28-02-2020). 

BENEDITO JOSE PUPIO 
- Prefeito Municipal - 
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