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MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 6353/2022. 
De 28 de março de 2022. 

SÚMULA: "Nomeia Comissionado do Poder 
Executivo Municipal, conforme especifica". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições legais e constitucionais, que lhe são conferidas, bem como nos 
moldes do processo administrativo eletrônico n. 15.745/2022. 

DECRETA 

Art. 1° Fica nomeada para ocupar o cargo de Diretor Setorial de Compras e 
Licitações da Secretaria Municipal de Administração, a servidora: Geovana Maria 
Cordeiro, inscrita no CPF/MF sob n. 855.574.479-20, portadora da cédula de 
identidade RG sob n. 5.680.190-1, a partir de 22 de fevereiro de 2022. 

Parágrafo único. A servidora nomeada pelo caput, deste artigo, deverá: Receber e 
analisar e agilizar os processos administrativos da licitação, verificar se está em 
conformidade com a lei de licitações e o decreto municipal nº 4628/2017; Gerenciar 
com os demais setores a fim de adequar convenientemente toda a documentação; 
Verificar e acompanhar se todos os processos estão lançados no sistema Betha e 
ComprasNet; Ajudar na orientação e elaboração dos editais com a minuta de 
contrato; Orientar as secretarias na elaboração do Termo de Referência ou projeto 
básico e demais anexos; Pré-analisar o edital junto à equipe de apoio; Ciência a 
datas e prazos das licitação; Acompanhar os avisos da licitação para o setor de 
comunicação e mídias; Acompanhar a equipe de pregão e comissão de licitação na 
sessão pública; Orienta os servidores quanto à numeração das paginas dos 
processos, para realizar o scanner dos mesmos; Analisar e ajudar nas respostas dos 
pedidos de esclarecimentos e recursos dos processos de licitação; Orientar no 
cadastro de empresas; verificar, analisar e conferir a documentação para emitir o 
Certificado de Registro Cadastral (CRC); Responder os pedidos do Fly protocolo, 
referente a compras licitação e demais assuntos, sendo para as Secretarias, 
Controle Interno, Ministério Publico Tribunal de Contas e outros; Analisar e conferir 
os documentos dos processos de contratação direta sendo de dispensa ou 
inexigibilidade; Realizar relatório dos processos anteriores para realizar aditivos; 
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Ajudar na realização de cotação de preços; Analisar processos com o Secretário 
Municipal de Administração, após despachar com o Prefeito Municipal explicando 
cada processo a ser assinado; Gerenciar os servidores do setor de compras, 
licitação, contratos e estagiários. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com os efeitos a 
partir da data supracitada no artigo anterior, revogadas as disposições em contrário. 

Fazenda Rio Grande, 28 de março de 2022. 
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Marco Antonio Marcondes Silva 

Prefeito Municipal 
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