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Portaria do Diretor-Geral nº 232, de 10 de agosto de 2017
 

O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO DA UTFPR, no
uso de suas atribuições, considerando a Portaria n° 0887, de 08 de maio de 2017;

considerando o Decreto de 08 de setembro de 2016, publicado no
D.O.U., de 09 subsequente;

considerando o artigo nº 67 da Lei nº 8.666/93, a qual prevê que a
execução de contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da
Administração especialmente designado, assim como o contido no artigo nº 31 da IN
nº 02/2008;

 
 

 RESOLVE

 

I -  designar o servidor Juliano Cesar de Oliveira, matrícula SIAPE nº
2145709, Assistente em Administração; como Gestor de Contrato, para acompanhar
e fiscalizar, a execução do Contrato nº 010/2017, celebrado com a empresa
PANTONE300 SISTEMAS LTDA - ME, CNPJ nº 15.803.508/0001-03;

II - designar o servidor Rui Rogerio Fantinati, matrícula SIAPE nº
3938793, Vigilante; como Fiscal, para auxiliar o gestor do contrato quanto ao
acompanhamento e execução do objeto do referido contrato em seus aspectos
administrativos e técnicos, no âmbito das atribuições do Serviço de Contratos;

III -  o Gestor e Fiscal devem observar o que dispõe especialmente o
contido na IN 02/2008 e suas alterações posteriores, quanto aos procedimentos de
fiscalização do Contrato;

IV - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência
até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver.

                                   

 

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
Gabinete da Diretoria Geral do Câmpus Cornélio Procópio

 
 
 

DIRETOR-GERAL 

                       

Documento assinado eletronicamente por MARCIO JACOMETTI, DIRETOR
GERAL, em 10/08/2017, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0005359 e o código CRC 2069AD0A.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Processo nº 23064.011242/2017-36 SEI nº 0005359
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