
- 1it?'

AJ PREFEITURA DE 2r

coM A FORÇA DO POVO!
2021/2024

U NÍCrp

b r0oí0
EDEIA aj

PUBLlu,rÇÃ§

Í
I

§ptr3todo: asfiír
d^*lrrOnb :$eret{C §

::o

DECRETO N' 14O, DE 08 DE MARÇO DD 2A23.

"Nomeiq. tiscal da ata de registro de
preços do pregão presencial no
O12/2O23 e dá. outras proaidência.s,,.

O PRETEITO MUNICIPAL DE EDÉIA, Estado rie Goiás, no uso de
suas atribuições legais, conferidas pela Constituição da Repubiica, pela Lei Orgânica
do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos autos administrativos de n"
89412023, referente ao Pregáo Presencial de no 01212023, por meio do qual se
almejou o registro de preços para Futura e Ilventual contrataçáo de empresa do ramo
de engenharia para prestação de serviços cle manutenção predial preventiva, corretiva
e preditiva, com fornecimento de materiais de consumo, insumos e máo de obra, bem
como para a reahzaçáo de serviços eventuais diversos, nos equipamentos e

instalações prediais da AclministraÇão Publica Municipal de Edéia/GO, tudo
conforme as especificaçÕes descritas no Termo de Referência do Anexo I do Edital.

CONSIDERANDO, a homologaçáo do pregáo presencial n"
O1212023, onde a empresa FCR CONSTRUÇÔES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF
33.585.148/0001-94, sagrou-se vencedora por apresentar proposta mais vantajosa
para a Administração.

CONSIDERANDO, os princípios norteadores da Administraçào
Publica, previstos no art. 37, da CF, quais sejam: Legalidade , Impessoalidade,
N{oralidade, Publicidade e Eficiência.

DECRETA:

Art. 1", Irica nomeada, como Fiscal da Ata de Registro de Preços
entabulada no Pregáo Prescncial n" 01212023, o Enqenheiro Civi1, o Sr. ARTHUR
CEZAR VIEIRA TAVEIRA, C.P.F. sob o n" O4O.O98.L4L-6O, inscrito no CREA sob
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Av. Presidente Kennedy,
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Art,2", Este decreto entra em vigor na data de sua publicaçáo,
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO GO, ESTADO
DE GOIÁS, aos 08 (oito) dias do de março
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