
PORTARIA 155/2019

O Magnífico Reitor Professor Doutor Paulo Sergio da Silva,

Reitor do Centro Universitário de Adamantina, no uso de suas

atribuições legais e de acordo com o inciso XVIII, art.14 do

Regimento Interno da Instituição, DESIGNA servidores para

acompanhar e fiscalizar a execução da Obra do Bloco V,

conforme contrato nº 004/2019.

Artigo 1º - DESIGNAR como Fiscais de Contrato os servidores:

Gestor do Contrato: Fabrício José Peres Pereira Lopes, RG. nº 27.854.102-1 – Diretor

Administrativo; Fiscais: Renam Serraglio Quaglio – RG. nº 48.985.970-7; Guilherme Macedo

Fregonezi, RG. nº 47.357.738-0; Claudinei Pelae Jorge, RG. nº 28.897.365-3.

Artigo 2º - Acompanhar e fiscalizar as execuções do contrato

acima descrito, no qual o Centro Universitário de Adamantina figura como parte. Determinar

que os servidores ora designados deverá:

I – Notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante a execução dos serviços;

II – Promover os registros de ocorrências que possam ensejar atrasos na execução da obra no

“Livro de Ordem”.

III – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e dos materiais fornecidos, em

periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade,

eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente

estabelecidas.

IV – Emitir documentos que comprovem o acompanhamento da execução contratual, podendo

ser utilizado o Anexo II da Instrução Normativa nº 002/2019;

V – Observar os dispositivos contidos na Instrução nº 002/2019, do Centro Universitário de

Adamantina;

Artigo 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua

publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando

houver.



  Adamantina, 16 de setembro de 2019

Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva
Reitor

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS:

Eu                                                                     , declaro que estou ciente da designação de Fiscal
de Contrato, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu                                                                     , declaro que estou ciente da designação de Fiscal
de Contrato, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu                                                                     , declaro que estou ciente da designação de Fiscal
de Contrato, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.


