São Félix do Araguaia, 21 de dezembro de 2015.
De: Nita dos Santos Costa
Para: Setor de LICITAÇÃO e APLlC
Prefeitura de São Félix do Araguaia/MT
Referente:

Relatório de fiscalização de Contrato de Locação de um imóvel casa

onde funciona a Unidade do CAPS.
Relatório
De acordo com a PORTARIA 308, DE 21 DE SETEMBRO DE 2015 Dispõe sobre a designação de servidor
para desempenhar

a função de fiscal de contrato

São Félix do Araguaia, no uso das atribuições
cumprimento

e dá outras providências.

O Prefeito do Município de

que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, em

ao art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE:Art. 1º Designar a servidora

NITA DOS SANTOS COSTA, portadora
786.135.821-68,

da Identidade

nº 3.553.202

-

SSP-GO, inscrito

no CPF nº

servidora efetiva no cargo de Técnica em Patologia (Técnico Grau Médio), latada na

Secretaria Municipal de Saúde, residente e domiciliada

neste Município,

para desempenhar

a função de

Fiscal de Contrato.
Art. 2º A servidora
processo licitatório

responderá

pela função junto

ao contrato

com as seguintes características:

I -

nº 87/2014;

II - dispensa de licitação nº 34/2014;
111 - contrato

nº 62/2014 emitido em 27/08/2014;

IV - vigência inicial um ano, iniciando em 01/09/2014
28/08/2015

e com término

em 31/08/2015,

já aditado em

para mais um ano, até 31/08/2016;

V - contratado/locador

Benavenuto Martins de Meio, CPF nº 240.556.621-49;

VI - locação de imóvel para instalação e funcionamento
3º Determinar

e

do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Art.

à fiscal aqui designada que acompanhe a execução do contrato de locação, tomando as

seguintes providências:
VI - manter contato regular com o preposto/representante
cumprimento

da contratada,

com vistas a permitir o fiel

do contrato;

•

Vem informar

•

Segundo informações
(Tesouraria),

que o imóvel está atendendo

ao fim a que se destina.

do Contador MAX HELLEBRANDT e do servidor RAIMUNDO CONCEiÇÃO

os pagamentos

estão em dia, até novembro

de 2015.

~1D

Nita du Santos Costa
CPF nº 786.135.821-68

de 2015, faltando

apenas dezembro

