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DECRETO No 19O, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

"Dispõe sobre a d.esignaçã.o de
fiscal de contrato pdrcr
dcompanharnento e fiscalizaçã.o do
cotttrato,"

CONSIDERANDO, a homologaçáo da tomada de preços n"
oor /)O23, onde a empresa MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA,
r.nscrlla no Cl\PJ II'/iF 32.575.001i 0001-50, sagrou-se vencedora por
apresentar proposta mais vantajosa para a Administraçáo.

RESOLVE:

Art. 1". Designar o Engenheiro Civil, o Sr. ARTHUR
CEZAR VIEIRA TAVEIRA, C.P.F. sob o nn O4O.O98.141-6O, inscrito no

CREA sob o n" 1O14145813D-G0, para exercer a funçáo de fiscal do

Contrato n" 190/ 2023, para contratação de empresa especializada de
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O PREFEITO MUNICIPAL DE EDÉIA, EStAdO dC GOiáS, NO

uso de suas atribuições lcgais, conÍ'e ridas pela Constituição da
ttcpublica, pela Let Orgânicar do VIr-rnicÍpio,

CONSIDERANDO o qLlc drspoe o art. 67 da Lei n'.
S .66C) 19 3 , 'A execuÇr1o do contrato deuer(t ser acomparuLtada e fscalizada
por L.tm representante da AdministraÇao especialmente designado,
permitida a contrataÇao de terceiros para assis/i-lo e subsidid-lo de
informaçõe s pertinerute s ct essa atribuiçCto. "

CONSIDERANDO o quc dispÕc o nr1.. 3u, XXI da InstrurÇão
l.rorniarivál n" O10i 15 do Tribunal cle Contas clos N4unicípios do trsLado
dc (loias - TCM/GO "Art.3" Os processos referentes aos procedimentos
pclra contrataçao deuerdo conter, no que couber: XXI - ato emitido pelo
gestor do órgao, ciesignando um seruidor como gestor do contrato."

CONSIDERANDO, os princípios norteadores da
Administraçáo Publica, previstos no arl. 37, da CF, quais sejam:
i-cgallici:tc-'1c, Impcssoarlidade, N4oralid:r<le, Pubii<;idade e Eficiência.
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engenharia para revitalização da rotatória do setor samambaia, nesta
cidade, Latitude: L7"2O'55.1"S Longitude: 49'56'00.2"W, com
recurso próprio do município.

Art. 2". Esta Portaria entrará em data de sua
publicaçáo

Estado de Goias, em 10 de
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PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE B CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE EDÉIA,

de

ANDRADE
Prefeito Municipal


