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PORTARIA Nº 020/2020 

 

“Dispõe sobre a designação de servidores para exercer as funções de 

pregoeiro e equipe de apoio nas licitações realizadas na modalidade 

de Pregão na Câmara de Vereadores de Nova Erechim e dá outras 

providências.” 

 

 

LUIZ CARLOS SILVANO, Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Erechim, 

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com a legislação 

em vigor, e conforme dispõe a Lei  Orgânica Municipal e o Regimento Interno. 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º – Fica designado o Servidor Municipal PAULO ROBERTO DALLASTRA, para 

exercer a função de Pregoeiro nos processos licitatórios na modalidade Pregão, em 

conformidade com o disposto no disposto no artigo 2º, inciso IV da Lei Federal nº 10.520 de 

17 de julho de 2002. 

 

Art.2º – Ficam designados os Servidores Municipais abaixo relacionados para integrarem a 

equipe de apoio nos processos licitatórios na modalidade Pregão, em conformidade com o 

disposto no disposto no artigo 2º, inciso IV da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002. 

I - LUCINÉIA FÁTIMA MERIGO  

II -  ALFREDO CARLOS MERIGO 

 

Art.3º - As atribuições do Pregoeiro e da equipe de apoio inclui, entre outras, o recebimento 

das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a 

habilitação e adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. 

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

                         Nova Erechim-SC, 02 de Outubro de 2020. 

 

 

LUIZ CARLOS SILVANO  
Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Erechim 

 
Registrado e publicado nesta 

Casa Legislativa em data  supra, 

Em 02/10/2020 a 19/10/2020. 

  

 

Alfredo Carlos Merigo 

     Secretário Geral 
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