
RESOLUÇÃO N" 006/2020

Dispõe sobre a nomeação de 6scal responsável pelo acompanhameÍrto e

fucaliza@o de obra e ú outras provrdências.

ANTONIO PLIMO DE CÂSTRO SILVÁ" Prefeito Municipd de

São José do Cedro, SC e Presidente da Ameosg no uso das atribuiçôes que lhe confere
o Esatuto SociâI da entidade

RESOLVE:

Art. 1" - Nomear o Engenheiro Civil I-EOCIR NARDI panL tros
termos da Poruria n" 0016/2020 do município de São Miguel do Oeste, ra\zar o
acompenhamgnto e Escaliza@o da obra de estruturação em concreto armado pré-
moldado e cobeÍtuÍa paÍa edificaÉo da nova sede da ÀMEOSC conforme Processo
Licitatório n" 004 / 2079,Tomada de Preço n" 001/2019.

ÂÍt. f O profrssional nomeado promoveá o acompanhamento e

fuc lização da obra, devendo zelar pelo cumprimento dos termos constantes do contrato
formalizado entre a empresa Pré-Moldados Artelaie Ltda e esta associa@o e pela
qualidade dos serviços prestados, emitir parecer sobre o andamento da obta quando
soüciado, efetuar medições para pagamento e assumir Íesponsabilidade pelo bom
desempenho dos serviços obieto desta nomea$o, com a expedição da respectiva
Ânotação de Responsabüdade Técnica - ART.

Ârt. 3" - O exercício da fun$o atnbúda ao profissional nomeado não
acasetará qualquer ônus para a ÂMEOSC eis que se trata de servidor público cedido
pÍrra exercer a ftrnção aqú nomeada.

Ârt. 4" - Esta Resolu$o entra em vigor na data de sua assinatuta,
revogando-se eventuais dúposições em contrário.

São Miguel do Oeste - SC, 10 de fevereiro de 2020.

ANTONIO PLINI E CASTRO SILVA
Presidente dalÁMEOSC
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