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DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DA SERVIDORA PARA 

FISCAL DE CONTRATO. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, 

no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, no uso 

das suas atribuições constitucionais e legais etc. 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar o servidor abaixo indicado para em observância à legislação vigente, 

atuarem como gestor e fiscais do contrato a ser celebrado entre o Município de Presidente 

Dutra e a Empresa CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no 

CNPJ sob o n.º 38.282.738/0001-61, com sede na Rua Santo Antônio, n.º 331, Centro, 

Trizidela do Vale/MA, representada pelo Sr. José Orlando Castelo Branco Filho, inscrito 

sob o CPF n.º 884.357.333-00 a ser assinado e com a vigência de doze meses, a contar da 

data de assinatura, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na 

prestação, de forma contínua, de serviços de engenharia na execução de manutenção 

predial em prédio e anexos de interesse do Fundo Municipal de Educação do Município 

de Presidente Dutra/MA, parte integrante deste instrumento, a fim de atender as 

necessidades da parte CONTRATANTE, designar como fiscal de contrato a servidora 

WIDEGLAN MARQUES SOUSA BESERRA, matrícula n.º 165165-1. 

Art. 2º Compete a servidora, designada como fiscal do contrato de que trata esta portaria, 

gerenciar o aludido contrato até o término de sua vigência. O fiscal acima designado 

responde pelo exercício das atribuições a ele confiadas. 

Art. 3º Compete ao servidor, designado como fiscal do contrato em comento, fiscalizar a 

execução, relatando ao gestor do contrato os incidentes contratuais para que tome as 

providências cabíveis, além das demais atribuições legais a ele inerentes. Responde o 

fiscal pelo exercício das contribuições a ele confiadas. 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á 

data de assinatura do contrato. 

Presidente Dutra, Maranhão, 18 de novembro de 2021. 
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