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RESOLUÇÃO N" 006/2020

Dispõe sobre a nomea$o de fiscal responsável pelo acomganhamenm e
fiscaliza@o de obra e dá outÍas providência-s.

ÂNTOMO PLINIO DE CÂSTRO SILVÀ Preftito Municipal de
São José do Cedro, SC e Presidente da Ameosc, no uso das atribuições çe lhe confere
o Esatuto Social da entidade

RESOLYE:

Art. 1" - Nomear o Engenheiro Cieil LEOCIR NARDI paÍe, ,ros
termos da Portarà f 0016/2020 do munirÍpio de São Miguel do Oestg rrzlb^r o
acompanhamento e fiscaliza$o da obtr de estruturaso em concreto armado pé-
moldado e cobertuÍa para edi6ca$o da nova sede da ÂMEOSC conforme Processo
Liciatórir n" N4/20l9,Tomz'ú de Preço n" 001,/2019.

Ârt. f,- O ptofusional nomeado promoverá o aco6panhamgll6 6
fiscaliza$o da obn, devendo zelar pelo cuoprimento dos termos consrrntes do contrato
formahzado entre a empresa Pré-Moldados Artelafe Ltda e esa assocàSo e pela
qualidade dos serviços pÍestados, emiú parecer sobre o 21demga16 da obra quando
solicitado, efetuar medições parÂ pagamento e assumir responsabiüdade pelo bom
desempenho dos serviços obieto desta nomea$o, com a expedi$o da respe«iva
Aootação de Responsúüdade Técnica - ART.

Ârt, 3" - O exercício da fun$o aribúda ao.pÍofusional nomeado não
acarretará qualquer ônus para a AMEOSC eis que se trata de servidor público cedido
para exerceÍ a firnçao aqur nomeada

Art. ,í" - Esta ResoluSo entÍa em viggr na data de 5ua x55inafirÍa,
revogaÍrdo-se eventuais disposições ern contrátio.

São Migrel do Oeste - SC, 10 de fevereiro de 2020

ANTONIO PLIM
Presidente da AMEOSC
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