
Prefeitura Municipal De Óbidos
Secrêtaria Municipal De Desenvolvimento Social

POflTARIA Ne. 01r" de 03 de janeiro de 2022.

Designa Fiscais de Contrato
Contratação de empresa especiali a

a

aquisição de material de Expediente,
atendimento a Secretaria Municipal
Desenvolvimento Social,

para

em
de

A S8CRFTÁRn MUIUICIPAI OE DTSENVOLVIMENTO SOCIA! no uso de suas âtfibuições

legais, etc.

CONSIDÊRANOO o disposto no aít. 67 da Lei Federal ns 8.666, de 21 de junho de 1993 - Lei

de Licitações e Decreto Estãduàl ne 870, de 04 de outubÍo de 2013.

CONSIDERANDO o objeto de ContraÍ-âção de empresa especiâlizada para aquisição de

material de Expediente. em aterrdimento a SecÍetaria Municipal de Desenvolvimento

Soclal.

RE§OI.VE:

Art, le- Nomear como Fiscais de Contíato do objeto acimâ mencionado, para

acompanharem e fiscalizarem a sua execução no exêrcício de 2AZ2 a pãrtir da dâta de sua

assinatuÍa, na qual a Prefeitura Municipal de Óbldos - PMo/Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Social, serãc os seguintes servidores:

Keven Erayan Assunção de Vasconcelos Bentes portador cic CPF na 967.045.942-72 e RG

Ne 7102952 PCIPA expedido en 19/17|2O16, servidoÍ público, nomeado pelo Contrato

Administrativo ne 1A2/2O21, ocupantê do cargo de Agente Cadastrador, escolaridade

Ensino Medio, residente no Beco de Lourdes. s/ns, Lourdes, Cidâde Óbidos/PA.

Ana Lúcia §ilva dos §ânto§, pôrtâdora do RG n'; 5787539 PC/pA ê CPf íl! 928.251.412-91,

servidora púb[ica, norneada pelo Decreto de Nomeação ne 3()7 /2A70, ocupante do cargo de

Atscrrtc rle 5(-r viç(-rS úsrdl5, ú}!oiâ,idiide tnslÍrlJ Me(rlu, aesldente rrã Travessa lzaltlltO JOSe

Barbosa, ne 603, Santa Terezinha, Cidade Óbidos/pA.

Art.2'- Aos Fiscais de Contrãto, ora nomeados. garantida pela admhistração as condiçôes

para o desempenho do encargo, deverão obser.,ar o disposto na Lei Federal n" g.666/93 e
Praça Ba.ão clo Rro !'rran.u s/n - CeÔt' o - CEp. 6g520.OO
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Prefeitura Municipal De Ôbidos
Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social

Decreto Estadual ne 870, de 04 de outubro de 2013, sem preiuízo de.,

normativos pertinentes. " 
o

Art. 3e - Dê-se ciência âos servidores nomeados e publique-se

Art. 4e - Esta Portarie entra em vigor na data de sua publicação, rev

disposiçôes em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOTVIMENTO SOClAt, em 03 de janeiro de 2022

atos
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ntaanete díarrtos Farias viana
Secretáriâ Municipal de Desenvolvimento Social

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESTGNADOS.

Declaro que estou ciente da designação de fiscal, ore atribuída, e das funções que são
inerentes em razão da função.

(Kêvên Brayan Assunçâo de Vasconcelos Eentes)

Declaro que estou ciênte da designação de fiscal, ora atribuida, e das funçôes que são
inerentes em razão da função.

(Ana Lúcia Silva dos Santos):

Prâça Barão do Rio Brâhco s/n - Centrq - CEp: 68520.00
!!!istencia5ocialobidos@vahoo.com. br
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