PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE
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PORTARIA nº 362/2018.
Data: 30 de outubro de 2018.
Súmula: Designa servidor para exercer a função de
Fiscal de Contrato Administrativo.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE,
Estado do Paraná, no uso das suas atribuições, acolhendo os termos da
Recomendação nº 16/2017 e TAC 03/2018, da 4ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Toledo/PR – Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público, e
nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93,
RESOLVE
Art. 1º Designar a Srª. Fernanda Souza Pereira, servidor do cargo
efetivo de fiscal de obras e posturas, para exercer função de Fiscal do
Contrato nº 124/2018, vinculado ao Processo Licitatório nº 028/2018 –
Pregão Presencial nº 024/2018, firmado com a empresa Hirt Comércio de
Peças Ltda EPP, CNPJ/MF nº 01.204.227/0001-11, para execução de
serviços com fornecimento peças novas para conserto do sistema de ar
condicionado em veículos e máquinas.
Art. 2º As principais atribuições do Fiscal do Contrato são:
I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e
pela qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados ao
Município;
II- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de
serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de
acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
III- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços
e obras contratadas;
IV- Indicar eventuais glosas das faturas.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se
as disposições em contrário.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado
do Paraná, de 30 de outubro de 2018.
ALDACIR DOMINGOS PAVAN
Prefeito

Este documento contém o mesmo teor do original assinado.

