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PORTARIA NO 09712021 - DAF-DRH

Designa e substitui fiscais do Contrato n0 001/2020-CMS,
referente à Tomada de Preços n0 001/2020.CMS,

0 Vereador RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JÚNIOR, Presidente da Câmara Municipal de Santarém,
Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,

coNslDERANDo o disposto nos arts. 58, inciso lll, e 67, da Lei no 8.66ô/1g93, quanto às determinaçÕes
legais para acompanhamento e fiscalização dos contratos adm jnistrativos;

CONSIDERANDO a Tomada de Preços n" 001/2020-Cl\ilS, promovida pela Casa com vistas a contrataÇão
de empresa habilitada para execução de obras e serviços de engenharia objetivando a ampliação da ala 02
e reÍorma dos banheiros da sede da Câmara Municipal de Santarém/pA;

CONSIDERANDO que os ôrgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a
vrgência dos contratos celebrados pela entidade;

CONSIDERANDO a necessidade de designar representante da Administração para a fiscalizaçào e
acompanhamento do contrato acima indicado, bem como de nomear proÍissional técnico habilitado para

assisti-lo e subsidiá-lo de inÍormações pertinentes a essa atribuiçã0.

Art, 1o Ficam designados os servidores abaixo indicados como fiscais administrativos do Contrato no

001/2020-CMS, firmado entre Câmara Municipal de Santarém e Recon Conskução e Engenharia EIRELI-
IVE (CNPJ/IVF sob o n.0 28.411.26010001-79), no âmbito da Tomada de Preços n0 001/2020-CMS.

l- Maysa Lopes Fernandes, matrícula 120546-3, como fiscal administrativa titular;

ll - Ednairo Giulio Gomes Barbalho, makicula 120631-1, como Íiscal administrativo suplente

§ 10 Ficam os fiscais obrigados a comunicar à AdminiskaÇâo todas às ocorrências relacionadas com a
execução do contrato de que trata o capuÍ, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou

defeitos eventualmente observados.

§ 2o As decisôes e providências que ultrapassarem a competência dos fiscars admrnistrativos deverào ser
solicitadas à Administração em tempo hábil, para a adoção das medidas saneadoras, ou ao fiscal técnico
do contrato de que kata o art, 20 desta Portaria.

Santarém-PA, 0B de janeiro de 2021.

RESOLVE
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Art.20 Fica nomeado, como fiscal técnico do conkato no 001/2020-c[/s, o sr. Josá Dilson da costa
Quaresma, cPF n0 049.034.802-59, representante da empresa euaresma LTDA-lvE (cNpJ
14.698.807/0001-54), com atribuições de subsidiar ou assistir as atividades de acompanhamento da
execução contratual, especificamente em razáo de sua área de habilitação proflssional, nos termos do que

dispoe a "carta contrato Administrativo no 002/2019-cMS", oriunda da Dispensa n.002/2019-cMS.

Art.3o Esta Portaria entra em vigor 0810112021 e tem validade da vigência do contrato, revogando-se as
disposiçoes em contrário,

Art.40 - Registra-se, publica-se e cumpra-se,

Gabinete da Presidência, Vereador'G0DOFRED ACHA o , oito de janeiro de dois mil e
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ESTADO DO PARÁ
CÂMAR{ MUNICIPAL DE SANTARÉM

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
PORTARIA N" 097/202I _ DAF-DRH, DE SANTARÉM.PA, 08 DE JANEIRO

DE 2021.

Designa e substitui fiscais do Contrato no
001/2020-CMS, refeÍente à Tomada de Preços
n'001/2020-CMS.

O Ve[eadoT RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JÚNIoR,
Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Estado do pará,
no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o disposro nos arts. 58, inciso IIl, e 6't, da
Lei n' 8.666/1993, quanto às determinaçôes legais para
acompanhamento e fiscalizaçào dos contratos administrativôs:

CONSIDERANDO a Tomada de Preços n. 001/2020-CMS,
promovida pela Casa com vistas a contratação de empresa
habilitada para execução de obras e serviços de engenharia
objetivando a ampliaçào da ala 02 e reforma dos banhiiros da
sede da Câmara Municipal de Santarém/PA;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter
hscal formalmente designado durante toda a vigência dos
conÍatos celebrados pela entidade;

CONSIDERANDO a necessidade de designar representante
da Administlaçâo para a fiscalização e acompaÍIamento do
contrato acima indicado, benr como de nomear profissional
técnico habilitado para assisti-lo e subsidiá-lo de infomações
peftinentes a essa aftibuição.

RESOLVE

Art. 1'Ficam designados os sewidores abaixo indicados como
fiscais administrativos do Contrato n' 001/2020-CMS, firmado
entre Câmara Municipal de Santarém e Recon Construção e
Engenharia EIRELI-ME (CNPJ.MF sob o n.' 28.41 1.260/0001-
79), no âmbito da Tomada de Preços n" 001/2020-CMS.

I - Maysa Lopes Fernandes, matricula 120546-3, como fiscal
administrâtiva titular;
II - Ednairo Giulio Gornes Bârbâlho, matrícula 120631-1,
como fiscal administrativo suplente.

§ l" Ficam os fiscais obrigados a comunicar à Administração
todas às ocorrências relacionadas com a execução do contrato
de que trata o capul, detennÍrando o que for necessário a
regularização das faltas ou defeitos eventualmente obsefr'ados.

§ 2" As decisões e providências que ultrapassarem a

competência dos fiscais administrativos deverào ser solicitadas
à Administração em tempo hábil, para a adoção das medidas
saneadoras, ou ao fiscal técnico do contrato de que trata o art.

2' desta Portaria.

Art 2o Fica nomeado, como frscal técnico do Contrato n"
001/2020-CMS, o Sr. José Dilson da Costa Quaresma, CPF
n' 049.034.802-59, representante da empresa Quaresma LTDÀ-
ME (CNPJ 14.698.807/0001 -54), com atribuições de subsidiar
ou assistir as atividades de acompanhamento da €xecução
contratual, especificamente em razão de sua áÍea de habilitação
profissional, nos termos do que dispõe a "Carta Conhato
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A-dminisbativo n" 002/2019-CMS',, oriunda da Dispensa n"
002/2019-cMS.

1rt.3: lsq Ponaria cntra cm vigor 08/0 t/202 t e tem validadc
da vrgêncta do contraro. revogando_se as disposiçôes em
contÍâflô-

Art.4'- Registra-se, publica-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência, Vereador -GODOFR_EDO
MACHADO PORTELA, oito de janeiro de dois mil e vinte e
um.

RONAN MÀNUEL LIBERAL LIR,4 JÚNIOR
Vereador- Presidente

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do pará.
no site: http:,/www.diariomunicipal.com,br,famep/. e na página
oficial da Cânrara Muniiipal de Santarém- "pA
( htrp://santarcm.pa.leg.br/ Portal da Transparência).
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