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POIIT'ÀI{lA N'{101,08 rh Àbril tlc 2l)22

Dcsigna os scrvidores Antônio José tlc Sousa

Frrrcira e Felipc Silvu tlc Mcdciros para serem

fiscais tlo contrnto n" 006-2022 SEMACRI pE 003-

2022 SEMAF.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA E ABASTECIEMENTo- SEMACRI, no

uso de suas atribuiçôes legais que lhe conl'e'e o Art. 055, parágmf'o único, inciso v da Lei orgânica do

Município;

coNslDERANDo' que cabe à Aurarquiq no lcrnro do disposto ,o anigo 67 da Lei no 8.666/93,

aconpanhar e llscalizrI a execução dos contratos celebmdos atra\,és de um represenlantc da Administração;

coNslDERÂNDo, que os órgàos públicos devcnr nranter liscal fôrmalmente designado durante toda a

vigêr1cia dos conlralos celebraclos pela entidade e;

CONSIDERANDO, ainda que as principais atribuiçties dos Fiscais Contratuais são:

l- Zclar pekl elêtivo cumprimcnto da-s obrigaçôes conlratuais assuntidas e pela qualidade dos produtos

li»necidos c dos serviços prcstados r) l)rcl!itura dc llcltcrru pa.

ll- verilicar sc a entrega de nrateriais, cxccução de obras ou prestaçào dc serviços (bem como seus preços e
quanlitativos) cstá sendo cunrprida dc acordo conr o instrumento contratual e inslrumento convocatóÍioi

lll- Acompanhar, liscalizar e atestar as aquisições, a execução dos sewiços e obras contmtuais.

lV- lndicar cvenluais glosas de làturas.

ITESOLVE:

Art. lo Designar os sc[vidores 
^ntônio.losé 

dr sousn FcÍreira, matricura jrg9. Felipc sirvâ de

Mcdeiros, matticula 3026, para liscalizar o conlrato de i" ol)()-2022 SEMACRI/ pE OO3/2022- SEMAF tendo
como obieto Registro de Preços para Í'utura c cventual aclLrisiçào de combustível e outros principais derivados do
petftilco, co Íôtnccimento conlinuo tiacionndo. conlôrmc demanda, para atender a Secretaria Municipal de
Admini§tl?ção, Finanças e Planc.iamento- SEMAF e Secrctarias vinculadas SEMOVI E SEMACltl. e Secreraria

Municipal de'trabalho e Promoçâo social-sDN4TEps. sccretaria Municipal de Educaçào cultura e Despono-

SEMlll), Fundo de Manutençâo e Desenvolvinrento <Ja Educação Básica e de Valorizaçi1o dos prolissionais 6a

Educação-Fundeh, Secreraria Municipal de Meio Âmbieurc-sDl\4AT e secrctaria Municipar <Je Saúde-sEMSA

AÍ. 20 
^ 

presente Po[aria cntrc enl vigor na data dc sua assinatura.

Aí, 30 Atue-se no processo

Belterra-pA. 08 de Abril de 2022

ONDELEY MOACIR

ORDIILEY MOACIIl DIAS
Secretária Municipal de Agr.icultura e Abastecirnento-SEMC R I

Decrero n" 17712021

..d



Declaro que serei responsável pela a fiscalizaÇão do contrato originado poreste processo e esla portaria, acompanhando iua execução e adotando osprocedimentos que se fízeram necessário para exigir seu fiêl cumprimento, deacordo com as cláusulas do instrumento e dispos=içOes legais que regulam amatéria.

, PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ: 45.165.070/0001-39

CONTRATO N' 006/2022. SEMAGRI
PORTARTA N" 001t2022

TERMO DEAC EITE DE FISCA LIZACAO DO C ONTRATO

FISCAL: ANTONIo JosE DE SoUSA FERREIRA
MATRICULA:3189
UNIDADE: SEMAGRI
SERVIDOR RESPONSAVEL: ANTONTO JOSE DE SOUSA FERRETRA
SETOR DE LOTACAO: CHEFE DE DIVISÃO- SEMAGRI
CONTATO: (93) 98814-8824
EMAIL: semag ri@belterra, pa.gov. b r

0
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SINATURA DO SERVIDOR

oBS: Este documento deve constar obrigato ria mente do processo ricitatório
após assinatura do contrato/alta de registro pelo ordenador de despesas.

Endereço: Vila Americana, N-S/n, Bairro. Centro, Cep: 6g143_OO0
e-mail. semagri@belterra.pa.oov.br

BELTERRA, 08 OE ABRIL DE 2022



Declaro que serei responsável pela a fiscalização do contrato originado poreste processo e esta portaria, acompanhando iua execução e adotando osprocedimentos que se fizeram necessário para exigir seu fiêl cumprimento, de
acordo com as cláusulas do instrumento e dispos-ÇOes legais que regulam a
matéria.

PREFEITURA MUNICIPAL OE BELIERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPj: 45.165.070/0001-38

CONTRATO N" 00612022- SEÀ/AGRI
PORTARIA N" OO1I2O22

TERMO OE ACE ITE DE FISC ALIZACAO DO CONTRATO

BELTERRA, 08 OE ABRIL OE 2022

r
ASSINATURA DO SERVIDO

OBS: Este documento deve constar obrigato ria men te do processo licitatório
após assinatura do contrato/alta de regisiro pelo ordenador de despesas.

Endereço: Vila Americana, N-S/n, Bairro: Centro, Cep: 6g143-000
e-mail: semag ri@belterra. pa.gov. b r

"i^- ,

FISCAL: FELtpE STLVA DE ÍUEDEtROS
MATRICULA: 3026
UNIDADE: SEMAGRI
SERVIDOR RESPONSAVEL: FELtpE STLVA DE tllEDEtRoS
SETOR DE LOTACAO: VtVEtRO MUNtCtpAL
CoNTATo: (93) 99227-8957
EMAIL: semagri@belterra.pa.gov.br


