
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAçÀO E INFRAESTRUTURA.

CNPJ: 114.967.063/000í-97

PORTARIA NO 12 DE íí DE ABRIL DÉ2022.
Designa seÍvidor para
acompanhar e fiscalazar a
execução do contrato no
00412022 SEMOVI adêsão de
ata 00612022, referente ao
pregão eletrôn ico no 037 12021.

A Secretaria de Obras Viaçáo e lnfraestrutura através de seu secÍetário Jose
Luiz Castro Silva, no uso de suas atribuições legais considerando,o disposto no AÍt.06,
inciso lll da Lei 66i2001 que dispõe sobre o Regime Jurídico Unico dos Servidores
Municipais de Belterra.

CONSIDERANDO, que cabe à a Autarquia, no têÍmo do disposto nos artigo 67
da Lei n" 8.666/93. Acompanhar e fiscalizar a execuÉo dos mntratos celebrados
através de um representante da AdministraÉo Pública.

RESOLVE:
Art. ío - Designar o servidor, Andercon Morais matrícula No 956 e Manoel

Rosinaldo Peres dos Santos matrícula No 425, para acompanhar e fiscalizar a
execução do contrato n" 00412022 com vigência contratual de 08 de abil de 2022 a 31
de dezembro de 2022 , advindo da ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREçOS 006-
2022, rclerente ao pregão eletrônico no 037-2021 quc tem como objêto: RegistÍo
de preços para fufura e eventual aquisição de EPI's para atender a SecÍetaria
Municipal dê ObÍas Viação, ê lnfraestruture.SEMovl atmvés da Secrêtaria
Municipal de Administração, Finanças e Planeiamento-SEMAF, Secretaria
Municipal de Trabalho e Promoção Social-SEMTEPS, Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e DêspoÍto-SEMED e Sêcrêtaria Municipal de Saúde-SEMSA

AÉ. 2o - Determinar que o fiscal ora designado deveÉ:
| - Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas

as ocorrências à sua execuçáo, determinando o que for necessário à regularízaçáo das
faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as
decisÕes e as providências que ultrapassem a sua competência, nos teÍmos da lei;

ll - Avaliar continuamente, a qualidades dos serviços prestados e/ou materiais
durante o seu período pela CONTRATADA, periodicidade adequada ao objeto do
contÍato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade
superior à aplicaçáo das penalidades legalmente estabelecias;

lll - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos
serviços prestados e/ ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao
financeiro par o pagamento.

Art. 30 - Dàse ciência ao sêrvidor designado e publique-se.
Art 40 . Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaÉo.

Art. 5o - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Publicada na Secretaria Municipal de Obras, Viaçáo e lnfraestrutura ao decimo
primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte dois.
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Jose Luiz§stro da Silva.
Secretário Municipal dãObras, ViaÉo e lnfraestrutura

Decrêto n' 0O712021 .
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Processo n"iA37,2QZ1,

contrato: 00412022 com vigência contratuar dê 08 dê abÍir dê 2022 a 31 dedezembro de 2022.

Poítâria n" 01212022

Objeto: ADESÂO A ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS 004_2022, refierente ao pregão
ele'ttônico no.037'202í_que tem como. objeto: iregiiú de preços parà dtrãã
even_tuar aquisição cre Epr s para atender ã secretalria municiúl'oe doras üãàã",e lnfraestrutuÍa-sEilovr aúavés da secretaria tuunicipai d" Affii"i"i;õõ:
Finanç1s-e-Ptanqjamento€EMAF: 

_sec-rêl8rre lrunicifar aà rraoarrJá ÊiãÃoiã
Sojial-SEMTEPS, Secretarialúun]gg{-<te Educaçao]ôuftura e DespoÉo-êÉú-ED
e Secretaria Municipal de Saúde-SEiíSA -

EÍIIPRESA: R. P FERRAGENS LTDA, CNPJ sob no 29.309.583/OOOí-19.

TERMO DE ACETTE DE FISCAL|ZAçÃO DO CONTRATO

Declaro que serei responsáver pera fiscarizaçâo do contrato originado por
este processo e está portaria, acompanhando sua execução e adotando os
procedimentos que se fizerem necessários para exigir seu fier cumprimento, de
acordo com as cláusulas do instrumento e disposição legais que regulam a
matéria.

FISCAL
UNIDADE: Secretaria Municipal de Obras, Viação e lnfraestrutura.
SERVIDOR RESPONSAVEL: Anderson Moraiã,
MATRICULA: 956
CARGO/FUNÇÃO: serviços gerais
SETOR DE LOTAÇÃO: SEMOVT

UNIDADE: Secretaria Municipal de Obras, Viação e lnfraestrutura.
SERVIDOR RESPONSAVEL: Manoet RosinaÉo peres dos Santos,
MATRIGULA: 42S
CARGO/FUNçÃO: serviços gerais
SETOR DE LOTAÇÃO: SEMOVT

PREFEITURA MUNICIPAL OE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAçÃo E INFRAESTRUTURA.

CNPJ: rt4.967. 063/0001-97

Belterra, 1í de abril de2022.

PlA4;.t -
naldo Peres

MATRICULÂ: 425
dos Santos Anderson Morais

MATRICULA: 956

Manoel

_ sêmovi(Abêlterrâ.oa.oov.br
Estrada 04, s/n Cêntro, Beltena -pA CEp: 68.143_000_


