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 Senhor Diretor-Geral: / Diretor-Presidente / Dirigente: 

 

 Como é de conhecimento, em 22 de janeiro de 2020 foi firmado o Contrato nº 

91/2020 com a Empresa Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, tendo 

como objeto a Contratação Emergencial de empresa para prestação de serviço 

comum de gerenciamento da manutenção, com fornecimento e implantação de 

sistema informatizado e integrado (ambiente web), que compreenda o controle e 

gestão compartilhada, bem como, a prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva da frota mediante Rede Credenciada, para atender os 

veículos, embarcações e equipamentos que compõem a frota do Poder Executivo do 

Estado do Paraná.  

 

 O contrato terá vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, ou até a conclusão 

do procedimento licitatório protocolado sob o nº 15.709.851-9, o que ocorrer 

primeiro. 

 Nesse sentido, considerando: 

 - O estabelecido no Capítulo II do Decreto 4993 de 31/08/2016, da Gestão e 

Fiscalização do Contrato; 

  

 - O estabelecido no item 8.2.5 do referido Contrato: 

8.2.5. Compete aos ÓRGÃOS USUÁRIOS: 

 

b) Indicar, formalmente, o Gestor e o Fiscal do Contrato 

para acompanhamento da fiel execução contratual, 

encaminhando à SEAP/DETO o respectivo ato de 

nomeação e sua publicação. Sempre que houver alteração 
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do servidor nomeado, obrigatoriamente a SEAP/DETO 

deverá ser informada.(grifo nosso) 

 

 - Que até a presente data esse órgão não encaminhou ao DETO as referidas 

designações de servidores para gestor e fiscal do contrato, solicitamos que 

informe até o dia 18/03/2020 os dados abaixo: 

 

GESTOR 

 nome completo do gestor; 

- e-mail institucional; 

- telefone para contato; 

 

FISCAL 

- nome completo do fiscal; 

- e-mail institucional; 

- telefone para contato; 

 

 Acompanhando as informações acima solicitadas, deve ser anexado a cópia 

da Portaria/Resolução publicada no Diário Oficial com a respectiva designação. 

 

 

 Cordialmente, 

 
 

Marco Antônio Ramos 

Diretor do Departamento de Gestão do Transporte Oficial - DETO 

 


