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Designação das Comissões e
Fiscalde Contrato
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MUNICÍPIO DECANDÓI
ESTADODOPARANA

PORTARIA N'162/2020
O Prefeito Municipal de Candói. Estado do Paraná, no uso das atribuições que Ihe sãa
conferidas porLei

TESO LVE
Art. l.' Nomear Comissão Pemlanente de Licitação. a qual será composta pelos
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seguintes servidores

LUCIMARA PINHEIRO DA SILVA -- CPF: 059.859.129-06
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lulaamento dos processos llcitatórlos.
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objetivo.
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Art. 3.' Os membrosda ComissãoPermanentede Licitaçãoterão investidurapor 01

(um) ano, observados os dispositivos constantes da Lei N' 8.666/93 e suas -posterioresalterações.
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Art. 5.' Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,revogando-sea Portaria

Ro 0't/2020.

Gabinete do Prefeito. 14 de Feve:gira"de 2g

Getson K
re
}ubÊiG8d

}l'.
.':Q

.

wvvww.üand©i.pf.gv bí
FRBÍADI

-cx.Posta1041

MUNICÍPIO DECANDOI
ESTADODOPARANA

PORTARIA N'484/2Q19
O Prefeito do Município de Candói, Estado do Parara. com base no Art. 84 da Lei Orgânica
Municipal.

RES OLVE
,'''''\

Art. lo. Nomear Comissão para RECEBIMENTO'DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÕES
construídas através de recursos próprios do Município ou através de Convênio. a qual será composta pelos
seguintes membros
EDER SELESTRiNO -- Agente Administrativo
KAUANA KUKUL -- Assessor de Projetos ll
PATRIQUE SCHREINEÊii-Agente Administrativo

Parágrafo único: Os Recebimentosde Obras deverão sêr atestados, sempre pelos 03 (três)
Integrantesda comissão,
Art. 2'. A presenteComissãoficará sob a. Presidênciada Srta. KAUANA KUKUL e deverá
receber as Obras construídas com Recursos Próprios dó Município ou através de Convênio. observando o fiel
cumprimento pela contratada. referente às características e especificações técnicas constantes em sua proposta.

de conformidade com o contrato e respectivo processo licitatório. bem como, deverá emitir TERMO DE
ACEITAÇÃO PROVISÓRIO e posteriormente TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVO, eM observância ao Artigo
73 da Lel n' 8.666/93 e suas posteriores alterações
AT't. 3o. Em se:tratando de RECEBIMENTO DEFINITIVO. DE OBRAS, :a Comissão os receberá

em até 90 (noventa) dias após as conclusões,observadas as exigências:do Art. 69 da Lei n' 8.666/93 e suas

posterioresalterações
AR. 4'. O recebimentoprovisório ou definitivo não exclui a responsabilidadecivil pela solidez e
segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato. dentro dos limites estabelecidos
pela Lei ou pelo Contrato
Art. 5' A Administração rejeitará. no todo ou em -parte, seN.içó. ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

Art. 6o. Poderá ser dispensado o recebimento proviÉõrio. nos casos eléncados tlo Art. 74 da Lei
N' 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Art. 7'. A êómissãa dexreráomitir relatórios ao final dê cada obra. onde deverão constar todas as
particularidades inerentes aquela obra. e encaminha:los ao secretário de PlanejaMento, Urbanismo ê Projetos.

Art. 8o. Esta Portaria'entra em vigor na data de sua assinatura.revogando-sea Portaria

n'318/2019 e 416/2019

Gabinete do Prefeito do Município de Candói. em 31 de Outuj?ro de 2019
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MUNICÍPIO
PIO DE
DECANDOI
ESTADODOPARANA

PORTARIA N' 256/2019

"'>

O Prefeito do Município de Candói, Estado do Paraná, no uso das
atribuiçõesque Ihe são conferidaspor lei. e em conformidadecom a Lei n' 8.666/1993-- Art.
67

RESOLVE

Artlo Designar o servidor EDER SELESTRINO, brasileiro, solteiro,
portador do RG N' l0.278.439-1/PR e inscrito no CPF N' 076.540.729-96. ocupante do cargo
efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO - Nível 09, com jornada de trabalho de 40(quarenta)
horas semanais, lotado na Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Projetos, nomeado pela
portaria n' 224/2016, matricula 2856-1. para exercer a função de FISCAL DE CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS.
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Art. 2' Os dados dos contratos a serem fiscalizados pelo servidor ora
designado. serão informados pelo Setor de Licitações e Contratos. quando da elaboração do
edital de abertura do certame, desde que devidamente autorizado pelo Executivo Municipal.
sendo necessário para tanto. cientificar formalmente o servidor.
Parágrafo Único: Os contratos de que trata o caput, serão aqueles
firmados para execução de obras, reformas e ampliações.

Art. 3o Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela
administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do
disposto na Lei Federal no 8.666/93, sem prejuízo de outros ates normativos pertinentes,
caberá, ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

1 -- Acompanhare fiscalizar a execução do contrato sob sua
responsabilidade e emitir respectivos relatóriosl
11-- Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;

111-

Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua

responsabilidades

IV - Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em
ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassados
V -- Comunicar formalmente à unidade competente: após con ates
prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de pen
;ntos acerca do
VI -- Solicitar. à unidade competente,

CNPJ: 95.684.478/000L94
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contrato sob sua responsabilidades

contrato, a liberação da garantia mntratual em favor da contratada:do término da vigência do
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Art. 4o Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso
aos autos ao processo administrativo relativo aos Contratos sob fiscalização.
'
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Art. 5' Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura

Gabinete do Prefeito. em 10 de MaigdÍ2b19
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