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PORTARIA N. º 094/2011. 
Data: 16/03/11 

 
Súmula: constitui comissões para recebimento de obras e 
serviços de engenharia; para recebimento de equipamentos 
de informática; para recebimento de veículos automotores 
como caminhões, ônibus, veículos leves e pesados, 
motocicletas, máquinas, tratores e demais automotores; 
para recebimento de demais mercadorias, materiais e 
serviços. 

 
O Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com a Lei 8.666/93 e correlatas, 
 

R E S O L V E: 
 
I) constituir comissão para recebimento de obras e serviços de engenharia composta pelos 
servidores: 
 
- GABRIEL KAPELINSKA WALCZYNSKI – PRESIDENTE 
- MARLENE MONICH  
 - ARI DAMBROSKI, para, sob a presidência do primeiro, proceder ao recebimento de obras 
e serviços de engenharia, objeto de aquisição, nas modalidades de dispensa, inexigibilidade, 
carta convite, tomada de preços e concorrência pública, pregão eletrônico ou presencial. 
 
II) constituir comissão para recebimento de equipamento de informática composta pelos 
servidores: 
 
- GABRIEL KAPELINSKA WALCZYNSKI – PRESIDENTE 
- TEREZINHA PENAFIEL DOS SANTOS, 
-ROBERTO ROGÉRIO ZUKOVSKI, para, sob a presidência do primeiro, proceder ao 
recebimento de equipamento de informática, objeto de aquisição, nas modalidades de 
dispensa, inexigibilidade, carta convite, tomada de preços e concorrência pública, pregão 
eletrônico ou presencial. 
 
III) constituir comissão para recebimento de veículos automotores como caminhões, 
ônibus, veículos, motocicletas, máquinas, tratores e demais automotores, composta pelos 
servidores: 
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- GABRIEL KAPELINSKA WALCZYNSKI – PRESIDENTE  
- RENATA KAVETZKEI MARQUETTI 
-ÉRICO FREITAS FONTANELLA, para, sob a presidência do primeiro, proceder ao 
recebimento de veículos automotores como caminhões, ônibus, veículos, motocicletas, 
máquinas, tratores e demais automotores, objeto de aquisição, nas modalidades de dispensa, 
inexigibilidade, carta convite, tomada de preços e concorrência pública, pregão eletrônico 
ou presencial. 
 
IV) constituir comissão para recebimento de demais mercadorias, materiais e serviços,  
composta pelos servidores: 
 
GABRIEL KAPELINSKA WALCZYNSKI – PRESIDENTE 
OZIRES ANTONIO DE MATOS 
MARIA THEREZNIHA SNOZ, para, sob a presidência do primeiro, proceder ao 
recebimento de demais mercadorias, materiais e serviços, objeto de aquisição, nas 
modalidades de dispensa, inexigibilidade, carta convite, tomada de preços e concorrência 
pública, pregão eletrônico ou presencial. 
 
 
Caberá a cada comissão permanente a elaboração do documento do atesto do recebimento 
da mercadoria, bem ou serviço, dando ciência imediata ao Departamento de Patrimônio e à 
Secretaria ou Departamento Municipal que solicitou a aquisição.  
 
No caso de divergência ou irregularidades, comunicará imediatamente o responsável 
máximo do órgão, sem prejuízo das sanções previstas na Lei no 8666/93. 
 
CIENTIFIQUEM-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, em 16 de março de 2011. 

 

 

 

JONATAS FELISBERTO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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