
r(@"
PREFEITURA MUNICIPAL DE }AGUARÃO

P0BTARTA Nô 1444, trlE 3ü DE NOVEMBRC BE 2CI21"

X}E§TGNA LETICIÂ K\ITECKO
FERNANI}ES COMO FISCAL
TECNICA DE CONTRÁTO.

O PREp'EITO MUNICIPAL DE JaCUAnÃ6, no uso de suas

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município:

CONSIDERAFíDO o mernolando no 536/2A21. enviado pela Secretaria de

Plane-i amento e Urbanismo:

RESOLVf

Aú. lo" Designar a servidora Leticia Kwecko Fernandes. Arquiteta,

matrícula n" 4493-8, para atuar como fiscal técnica do contrato referente ao processo no

971ü12021, retbrente à Obra de Favimentação em Bloco de Concreto Intertravado,

Drenagem. Calçadas e Sinalização Vertical e Horizontal da Rua Amaldo Ferreira-

conforme Tomada de preço 01912021, a contar da assinatura do contrato.

Art. 20. O fiscal deverá anotar" em registro próprio. todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário a

regularização das Íaltas ou clet-eitos observados.

§ 1" . As decisões ou providências que ultrapassarem a competência do

fiscal. inclusive o aditamento do contrato. deverão ser solicitadas à autoridade superior em

tempo hábil para adoção das medidas cabíveis.

§ 2"" Em caso de descumprimento contratual, a fiscal deverá inlormar

imediatamente a autoridade superior. para a adoção das providências necessarias. inclusive

a abertura de processo administrativo especial para a aplicação de sanções e rescisão

contratual. se for 0 caso.

Art. 3". Cor-gpete ao fiscal rçalizar o recebimento provisório do objeto"

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes. na forma e no prazo previstos no

contrato, e em conformidade com o art.7'3 da lei Federal n' 8.66611q%'
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Art. 4'. Esta Portaria enfia em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jaguarão. aos trinta (30) dias do mês de novembro

do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Marcel
PreÍbito Municipal

Registre-se e
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Carvalho de Oliveira

Secretária de Administraçáo
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