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Designação das comissões e do
fiscal do contrato
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CANDOI

MUNI

ESTADO DOPARANA

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

Reco LVE
Art. l.o Nomear Comissão Permanente de Licitação. a qual será composta pelos

seguintes servidores

LUCIMARA PINHEIRO DA SILVA -- CPF: 059.859.129-06

DIONLAI DE MATOS -CPF: 087.867.799-23
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SILVESTRE GONÇALVES FERREIRA FILHO -- çpl-: U3z-uyy. l ou-au
de Licitação

ficará sob a

Permanente
Parágrafo único. A presente Comissão
Comissão Pemaanente
ae ucilaça necessário para
Presidência da Sra LUCIMARA PINHEIRO DA SALVAe. reunir-se-á sempre que se fizer

julgamento das processos llcitatórias
2.oCaberá aos membros da Comissão Permanente
Licitação:
processar
e julgar
1-.aii n deinda
soalidade.
morallQaae
aos princiípios da !ega

os processos licitatórlos em estrita observância vinculação
ncu Ç
ao$ lrlSIÍLll!!ellLv0 \ \lltvVvuL\dtlV v
gualdade. publicidade, probidade administrativa.
objetivo.
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da Comissão Permanente de Licitação terão investidura por 01
Art. 3.' Os membros da

(um) ano. observados os disposit vos constantes da Lei N' 8.666/93 e suas -posterioresalterações.
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:
obsewando
proced mentes administrativas. fixadas na Lei N' 8'.666/93e demais alterações.

Art. 5.o Esta Portaria entra em vigor Ra data de sua assinatura

revogando-se a Portaria

Ro 01/2020

Gabinete do Prefeito. 14 de Feve:l
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MUN COPIODE CANDól
ESTADODOPARANÁ

PORTARIA N'484/2019
Municipal.

O Prefeito do Município de Candói, Estado do Parara. com base no Art. 84 da Lei Orgânica

RESOLVE

:g;:t:v=i=B::==::in:Êi\:;a=s:ERREI;zps.nn:;TH=::.âHus=
EDER SELESTRINO -- Agente Administrativo
KAUANA KUKUL - Asse.ssor de Projetos ll
PATRIQUE SCHREINER:il Agente Administrativo

integrantesda comsuão único: Os Recebimentosde Obras deverão sér atestados, sempre pelos 03 (três)
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Art. 5'. A Administração rejeitará. no todo ou em -parte. serüiçó ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

t

N' B.666/93e suas posteriores alterações sado o recebimento provisório. nos casos elêncados no Art. 74 da Lei
Art. 7'. A comissão deverá omitir relatórios ao final de cada obra. onde deverão constar todas as
particularidades inerentes aquela obra. e encaminha:los ao secretário de Planejamento, Urbanismo e Projetos.

n'318/2019e 416/2019. Esta Portaria' entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se a Portaria

Gabinete do Prefeito do Município de Candói. em 31 de Outubro de 2019
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Üa!,Pr.gav.HOr
CNPJ: 95.684.478/0001-94

- CANDól - PARANÁ

Av. XV de Novembro, 1761 - Bairro Cacique Candól - CEP 85140-000 - Cx. Postal 041
Fome:(42) 3638-8000 - E-mail: prefeitura@candoi.pr.gov.br
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MUNICÍPIO
PIO DE
DECANDOI
ESIADODOPARANÁ

PORTARIA NO256/2019

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

Art.I' 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.
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 Unico: Os contratos de que trata o caput, serão aqueles
firmados para execução de obras, reformas e ampliações.
Art. 3' 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 atou normativos pertinentes.

caberá, ainda, no que for compatível com o contrato em execução:
1 -- Acompanhar

e fiscalizar

a execução

do contrato

sob sua

responsabilidade e emitir respectivos relatóriosl
11-- Propor a celebração de aditivos ou rescisão. quando necessários

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 contitos
prévias com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de
VI - Solicitar.

CNPJ:

à unidade

95.684.478/000b94

Av. XV de Novembro, 1761 - Bairro Caelque Candól
Fone: (42) 3638-8000 - E-mail: Pr

competente,

acerca do

MUNIC PIO DE CANDól
ESTADODOPARANÁ
contrato sob sua responsabilidade;
contrato, a liberação da garantia contrataal formalmente oquando do término da vigência do
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Art. 4o Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso
auo zulus ao processo aaministrativo relativa aQSContratos sob fiscalização.
'"
--Art. 5o Esta Por'tarja entra em vigor na data de sua assinatura
Gabinete do Prefeito, em 10 de MajgdÍ 019
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