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PREFEITURA Í{UNICIPAL DE OBIDOS
SECRETARIÂ UNICIPAL DE PLÂNEJATIENTO, ORçAIIENÍO E FINÂNçAS

GNPJ N'. 05 131.180/000164 - Fonê: (93) 3547-3(X4
Ruâ Deputádo F.âimundo cheves, 338 _ Centro _ cEP:68'250'0m

PORTARIA N'.043, de 16 de setembro de2022.

"Nomeia Fiscais de Contrato"

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E FINANçAS'
no uso de suas atribuições legais;

CoNSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de

1993 - Lei de Licitaçóes e Decreto Estadual no 870, de 04 de outubro de 2013'

CoNSIDERANDO a contratação de empresa especializada para prestação de

serviços técnico na área administrativa e planejamento gêral, visando a elaboração

de projetos diversos direcionados a todas as unidades Administrativas com a

finalidade de captação de recursos junto ao Governo Federal na Plataforma Mais

Brasil nas Transferências da união , bem como Governo Estadual, bem como no

âmbito financeiro no controle e regularizaçáo do CAUC, tribuÉrio, previdenciário,

SICAF e ainda junto ao SINCONV, para atender às demandas dos serviços

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças -

SEMPOF, no período de 12 meses;

RESOLVE:

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

acompanharem e fiscalizarem a sua execução no período de 12 meses, a partir da

data de sua assinatura, na qual o Município de Óbidos/ Secretaria Municipal de

Planejamento, Orçamento e Finanças - SEMPOF' será a CONTRATANTE, os

seguintes servidores:

Franciane Prata Lopes, portador do cPF no 783.656.602-10 e RG 4921196, nível

de escolaridade Médio completo, servidora pública efetiva, ocupante do cargo de

Auxiliar Administratlvo, Matricula Funcional no 092088-6'
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CONSIDERANDO a indicação dos servidores.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE óBroos
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E FINANÇAS

cNPJ No. 05 131 180/0001-64 - Fone: (93) 3í7-3044
Rua Deputado Raimundo Chaves 338 - Centro - CEP: 68 250-000

Art. 20 - Aos Fiscais do contrato, ora nomeados, garantida pela administração as

condições para o desempenho do encargo, devêÍâo observar o disposto na Lei

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

prejuízo de outros atos normativos pertinentes.

Art. 3o - Dê-se ciência aos servidores nomeados e publique-se.

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

disposições em contrário.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANçAS,

em1

JOSE INTO DIAS
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS.

Declaro que estou ciente da designação de fiscal, ora atribuida, e das funçÕes que

são inerentes em razão da função.

(Franciane Prata LoPes): 'fr;f úraq'l

Declaro que estou ciente da designação de fiscal substituto, ora atribuído, e das

funções que sâo inerentes em razão da substituição

(Andréia dos Santos Ribeiro Albuquerque): -<

n.sÊ-

Andréia dos santos Ribeiro Albuquerque, portador do cPF no 776.413.10249 e

RG 4837960, nível de escolaridade Médio completo, servidora pública contratada,

ocupante do cargo de Agente Administrativo, contrato no 21112022, Matrícula

Funcional no 1260698

setembro de2022.
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