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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Portaria no

O(a) Sr (a)SOLANGE MOREIRÀ DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL,
suas atribuições legais, considerando 'o disposto . no art'
8.666, de 21 de junho de 1993, ê aí celebraÇão de Contrato
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. como CONTRATANTE e
PORTELA- ME como CONTRATADA. i

RESO].VE:

Àrt. 10 - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

488.801 -912-68, para acompanhar e fiscafizar
con t ratado .

DA SILVA EILHO ,
a execução do

no uso de
61 da Lei
entre a (o)
FERNANDO M

CPF no
obl eto

Àrt. 2" Determinar que o fisQ31 ora designado deverá:

própr i o
necessár
submet e r
providên

I - zelar pelo fiel cumpr.imento do contrato, anotando em reglstro
todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
io à regularizaçâo das fal-tas ou dos defeitos observados, e,

aos seus superj-ores, em tempo hábit, as decisões e as
cias que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em

objeto do contrato, e durante o seu periodo
propor a autoridade superior a aplicaÇào
estabelecidas;

I,II-
refativas

dos serviços prestados e/ou
períodicidade adequada ao
de vaf j-dade. eventualmente,
das penalidades legalmente

atestar, formal-mente, nos autôs dos processos, as notas fiscars
aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do

a,

AV T FÀN SA]'{A Z ON I CA, 533



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

encaminhamento ao Financeiro para pagamento'

À!t. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se '

Art. 4" - Esta Pôrtariâ entra em vlgor na data de sua pubiicação '

Art. 5" - Revogam-se as disposiÇÔes em contrário '

D^^i êr/ô-cô

PubI ique- s e,

Cumpra-se .

BATAITU PA, 02 de Maio de 2018

FUN

GU]AR
DE SSISTENCIA SOCIAI

GESTOR (A) DO CONTRATO

il,:

SOLANG
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