
 

 

 
 
RESOLUÇÃO Nº 010/2021                
                                 
 

Dispõe sobre a nomeação de Comissão Permanente de Licitações da 
Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC e dá 
outras providências. 

 
 
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS Presidente da AMEOSC, no uso 

das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da entidade, 
 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Designar os funcionários UDINARA VANUSA 

ZANCHETTINI, DIEGO RODRIGO CANEI E JACSON SONAGLIO para, 
sob a presidência da primeira, comporem a Comissão Permanente de Licitação para 
atuar nos processos de licitações promovidos pela Associação dos Municípios do 
Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC. 

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 a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – 

AMEOSC e aos municípios associados.  

Art. 2º - O Presidente e 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. 3º - 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. 4º O Presidente e os membros da comissão permanente poderão 

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

todas as fases do processo licitatório.  

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 

revogando-se eventuais disposições em contrário e vigerá até 31 de dezembro de 

2021. 

     
       São Miguel do Oeste – SC, 01 de julho de 2021. 
 
 
 
 

 EDILSON MIGUEL VOLKWEIS 
                       Presidente da AMEOSC 
                       Prefeito de Princesa - SC 
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