
rir it§{t:,.i§* r§aii*.{i:.rir/x:. §§ ri!Í:ln! | !:1Ii.{] §§YrlruÀ §,t]§tr: .i .1r. .,i:, :il.r r,: l:!,l11it ri .i :t., .

..,,"'-? -,) c
a)
a

l{§§üLLr§:

ll- i1l.r,aa itt i:ii l,iiilt.i t,'.r,: tt.

§ÇJ§:§§!*.§:§J.&&§1.{*_Íe- l.l



r.§t§ i.§llll nâ rfi§Ít(§.ltt, rq ôsfllu§§xc&§"A&r& , tllti {.I}i,,rl, iíôr{*,À&§sy*, {i!a}:,!§r§ §!,: §

li{.elRÂ üYÂ.,{
ir,{lrriçipxi rj{} !i:, tJ

i'. a.llli:;,':li l;;:

-;iilir" ;,lir { irri !i.r !i'

ü§ §r3tê.e
fir.*ni§*lr.: * | ''i ii :r...i:i ii r.r lr :r ..

eaât'r§& §*§ §§§vlBS§§§ ü§:,§t§&rL{3§§

:,, :r,,.J t., . .tr, r ,. 
"1,1. 

,.

rirf ri']rirê§ ,:i$ l'illiiú 4lê *r,xç;rrt'ttt'ii"t'itit'r 
ii§ 

'í!J;fi ":"1' "!iI;I'::i:Iiir tr ri'ií iijr.r;,it! r:r.tl :::.'i;.:

J,);iü dss serxtss l{§vs§:

l:.:{i *§tir.} §i*nl* dd i*l;,t:.r,.]i::l* al* irji:a;tl LrIIr,:Iili:Ii., .,. : ,,it1§rüniqs ú1?i rilínú ri; ,.,,;ir,rii",,r,..r., rr':::;r:.;it. r'r .,iiJ:. ilrr:.1rai'

*-ainndra §*{tty Fêfrssr* §sti&l§:

iJ**lar*
q ü e titliJ

I

'I



PREFEIÍURA MUNICIPAL DE óBrDos
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMÉNTO, ORçAMENTO E FINANÇAS

CNPJ No. 05.131.180/0001s4 - Fone: (93) 3547-3M4
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338'Centro _ CEPi 68.250400

PORTARIA N". 035, de 30 dejunho de2022.

t,- 
-

-d:,

4
ú2

( .lr
"Nomeia Fiscais de Contrato

CoNSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de
.1g93 - Lei de Licitações e Decreto Estadual no 870, de 04 de outubro de 2013.

coNsIDERANDO o objeto da contratação de Empresa para à aquisição de Material

de construção em geral, para atender às demandas da Prefeitura Municipal de

Óbidos e suas Secretarias (SEMPoF e SEURBI), no exercÍcio de2022;

CONSIDERANDO a indicação dos servidores.

RESOLVE:

Art. ío - Nomear como Fiscais de contrato do ob.ieto acima mencionado, para

acompanharem e fiscalizarem a sua execuçáo no exercício de 2022 a partir da data

de sua assinatura, na qual o Município de obidos/secretaria Municipal de

Planejamento, orçamento e Finanças - sEMPO/Secretaria Municipal de saneamento,

urbanismo e lnfraestrutura - SEURBI serão as CoNTRATANTES, os seguintes

servidores:

Débora da silva Barbosa, portadora do cPF n" 046.502.102-67 e RG 8150747,

nível de escolaridade Médio completo, servidora pública contratada, lotada na

secretária Municipal de Planejamento, orçamento e Finanças, ocupante do cargo de

Agente Administrativo, contrato n" 1043t2022, Matrícula Funcional no 126154-9.

Laiandra Keully Ferreira Batiste portadora do cPF no 045.389.022-92 e RG no

8201367 PC/PA, escolaridade Ensino Médio completo, servidora pública contratada,

lotada na Secretária Municipal de Saneamento, Urbanismo e lnfraestrutura'

ocupante do cargo de Agente Administrativo, contrato no 34512022, Matrícula

Funcional no 1260860.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E FINANçAS,

no uso de suas atribuições legais;



PREFEITURÂ MUNICIPAL OE óBrDos
SECRETARIA MUNICTPAL OE PLANEJAÍúENTO, ORçAM a

CNPJ N'. 05.131.180/000144 - Fone: (93) 3547-3044
Rua Deputâdo Raimundo Chaves, 338 _ Cêntro- CEP:68.

ó
AÉ, 20 Aos Fiscais do Contrato, ora nomeados, garantidX.$ç la ração as

condições para o desempenho do encargo, deverão observâr OSto na Lei

Federal no 8.666/93 e Decreto Estadual no 870, de 04 de outubro de 2013, sem

prejuízo de outros atos normativos pertinentes.

Art. 30 - Dê-se ciência aos servidores nomeados e publique-se'

Art 40 - Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

SECRETARTA üUtttCtpal DE PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E FINANÇAS,

em30d nho 2

JO OBSON P oíLs
Secretário Munici i de Planejamento, Orçame nto e Finanças

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS'

Declaro que estou ciente da designação de fiscal, ora atribuída, e das funçóes que

são inerentes em Qzâo da função.

(Débora da Silva Barbosa): ,4n Srh Ba^lesí)./-^

Declaro que estou ciente da designação de fisca, ora atribuído, e das funçÕes que

são inerentes em razão da função.

1\,, 1I(Laiandra Keully Ferreira Batista) I
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