
 

 

RESOLUÇÃO Nº 005/2021 

                            

 

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA A COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO CONDER E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER Presidente do CONDER e 

Prefeito Municipal de Guarujá do Sul/SC no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Protocolo de Intenções e Alterações Contratuais,   

 

  

 RESOLVE: 

 

Art. 1º - Nomear, a partir das indicações dos municípios consorciados, para 

exercer a função de PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÕES junto a este consórcio, no período de 08/02/2021 até 08/02/2022, o seguinte 

servidor municipal: 

- RAFAEL FAVRETTO, inscrito no CPF sob nº 008.080.889-12 oficial 

administrativo, matrícula funcional nº 126904, do município de Barra Bonita/SC.    

 Para atuar nos processos de licitações nas modalidades previstas pela lei 

8.666/93 e alterações vigentes, promovido pelo CONDER – Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Regional; 

 Art. 2º - Fica também nomeados, para o mesmo período, como MEMBROS 

DA COMISSÃO PERMANENTE:  

- CLAUDENICE CARAMORI, inscrito no CPF sob nº 014.940.979-66, 

assessor de Compras e Licitações, matrícula funcional nº 0389, do município de Guarujá do 

Sul/SC. 

- DAIANY FERNANDA TREVISOL, inscrita sob o CPF de nº 

073.663.789-33, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, matrícula funcional nº 

3261, do município de São José do Cedro/SC. 

- IDENES MARIA FIORENTIN SCHENA, inscrita sob o CPF de nº 

034.116.669-35, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, matrícula funcional nº 

1374, do município de Anchieta/SC.    

- JULIANO GEREMIA, inscrito sob o CPF de nº 028.054.179-17, ocupante 

do cargo efetivo de Diretor de Compras e Licitações, matrícula funcional nº 691, do município 

de Santa Helena/SC.  



 

 

Parágrafo Único – O Presidente bem como os membros da comissão 

permanente, ora nomeados, não perceberão qualquer tipo de remuneração, vencimento ou 

gratificação pela respectiva nomeação, eis que prestarão serviço relevante ao CONDER - 

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, e aos Municípios Associados.  

Art. 3º - O Presidente bem como os membros da comissão permanente, 

deverão garantir o princípio da isonomia entre os licitantes, no julgamento das propostas deverá 

ser observado o princípio da legalidade, impessoalidade, imparcialidade, publicidade e 

moralidade, vinculando ao instrumento convocatório que lhe deu origem.  

Art. 4º - Caberá ao Presidente e os respectivos membros da comissão, dentre 

outras atribuições, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua 

classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante 

vencedor.  

Art. 5º O Presidente bem como os membros da comissão permanente, 

poderão ser substituídos a qualquer tempo, sendo que a investidura deverá estar de acordo com 

a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações vigentes.  

Art. 6º - O Presidente bem como os membros da comissão permanente, 

poderão solicitar laudos técnicos e outros documentos, quando se fizer necessário, durante 

todas as fases do processo licitatório.  

Art. 7º - As despesas decorrentes desta Resolução correção a conta do 

orçamento vigente.  

Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando 

a Resolução nº 013/2019 e demais disposições em contrário.  

 

São Miguel do Oeste/SC, 09 de fevereiro de 2021. 

 

 

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER  

Presidente do CONDER/Prefeito de Guarujá do Sul-SC.  

 


