
Cfmara MuniciD&Ldg.J@glB11bllB
Estado de S5,o Paulo

PORTARIA NO 059/2020

t

comunicacio de dados permanentes.

WALTER LUIS TOZZI DE CAMARGO, Presidente da Cimara
Municipal de JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc., no uso das atribuig6es que Ihe sio
conferidas por Lei

RESOLVE:
Art. I ' - Nomear o Servidor Eduardo da Silva Botelho - portador do

RG sob o Ro 47.136.75-8 SSP/SP, e CPF n ' 404.314.928-08, como Fiscal do Contrato
abaixo descrito:

Prestagao de Servigo especializado telecomunicag6es e fornecimento,
implementagao, operagao e manutengao de links de comunicagao de dados
permanentes.

Art.2' - O Servidor Fiscal acima qualificado deverg acompanhar a
execugao dos servigos, fiscalizar o cumprimento do seu objeto contratuall verificar a
quantidade acordadal averiguar a qualidade da prestagao do serviQO e informar ao Gestor
do Contrato, qualquer irregularidade na prestagao de servigo para que tome as medidas
cabiveis.

Art. 3' - Esta portaria entra ep:t'Vigor na data de sua publicaQao.
Registre-se, afixe-se e pubrique.$e

Presid6ncia da Camara.,Muglcidalde JaguariOpa, 25 de junho de 2020Mun
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VEREADOR WALTBH

Registrado
avisos da portaria da Cimara Municipal

no quadro de
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PODER LEGISLATIVE DE JAGUARIUNA

Cfmara Municioal de JaauariQna
Estado de Sio Paulo

PORTARIA NO 05g/2020

WALTER LUIS TOZZI DE CAMARGO, Presidente da Cimara
Municipal de Jaguarii3na, Estado de Sio Paulo, etc., no uso das atribuig6es que Ihe s6o
conforidas por Lei:

RESOLVE:
Art. lo - Nomear o Servidor Eduardo da Silva Botelho - portador do

RG sob o n ' 47.136.75-8 SSP/SP. e CPF Ro 404.314.928-08, coma Fiscal do Contrato
abaixo descrito:

Prostagio de Sorvigo especializado telecomunicag6es e fornecimento,
implementagao, oporagao e manutengao de links de comunicagao de dados
permanentes.

Art.2' - O Servidor Fiscal arima qualificado dever6 acompanhar a
execugao dos servigos, fiscalizar o cumprimento do seu objeto contratuall verificar a
quantidade acordadal averiguar a qualidade da prestaQao do servigo d informar ao Gestor
do Contrato. qualquer irregularidade na prestacao de service para que tome as medidas
cabiveis.

Art. 3' - Etta portaria entry em vigor na data de sua publicagao.
Registry-se, afixe-se e p@liqbe.-se

Presid6ncia da Cimar6 1\41qiqpalde JaguariOna, 25 deijunho de 2020.
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Registradl3#rg Sj)izlfetaria b/afixado. na mesma data. no quadra de
avisos da portaria da Cimara Mdnicilb
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