
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Portaria n"

DES IGNÀÇAO DE FISCAL DE CONTRÀTO

Deslgna servidor para acompanhar
fiscafjzar a execução deste contrato.

Contrato n". 20170581
Ref. Processo n". INExIGIBILIDÀDE N' 29112A11 /002-IL

\,,ObJ EtO CONITATUAI: CONTR,STAÇÃO DE UMA EMPRESÀ PARA A REÀLIZÀCÃO DE

SHOV{, COI'{ O ARTISTA CANTOR PADRE ÀLESSANDRO CAMPOS, trM COMEMORÃÇÀ.O

ANIVERSÁRIO DE 161 ÀNOS DO MUNICÍPIO DE ITAITUBÀ.

O(a) Sr (a)SOLANGE MOREIRÀ .DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL,
suas atribuições legais, considerando o dj'sposto no art.
8.666, de 21 de junho de 1993, e a cefebração de Contrato
FUNDO MUNICIPÀL DE ASSlSTENCIA SOC]AL, COMO CONTRÀTANTE

PROJEÇÔES LTDA-ME COMO CONTRATADA.

RESOLVE:

DA SILVA EILHO,
a execuÇão do

no uso de
6'l da Le i
entre a (o)
e VETRON

CPF n"
obj eto

Alt. 1' - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .9L2-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado,

!. Àrt. 2' DeLerminar que o fiscat ora designado deverá:

I - zeLar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necàssário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Iei,'

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

ob;eto do contrato, e durante o seu periodo
propor a autoridade superior a aplicação
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos

dos serv j-ços prestados e/ou
periodicidade adequada ao
de valídade, eventuafmente,
das penalidades legalmente

processos, as notas fiscais

tl



Estado do Pará
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

rel-ativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Àrt. 3' - Dê-se ciência

Àrt. 4" - Esta Portaria

À!t. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vígor na data de sua publlcação.

disposições em contrário.

UBA PA, 03 de Dezembro de 2017

SOLANG IRÀ D

SlSTENCIA SOClA]-
GESTOR (A) DO CONTRÀTO

AV TRAh"SAMÀZoN I CA, 583
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