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Art. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
.1EE.80t .gf2-68, para accrnpanhar e f iscali-zar
ccrLtratado.

III- atestar, formalmente, nos autos
relativas aos serviÇos prestados e/ou 3os

O(a) Sr (a)SOLANGE MOREIRA DE ÀGUIÀR, SECRETARIA MUNICIPAL,
suas atribuiçÕes legais, considerando o disposto no art '
8.666, de 21 de iunho de 1993, e a celebração de CÔntrato
EUIIDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ôomo CONTRATANTE e A'
EÍRELLI-EPP como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

DA SILVA F] LHO

a execução do

no uso de
6'7 da Le i
entre a (o)
SOUZÀ L]!IA

CPE no
obj eto

Àrt. 2' - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - ze)-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprj-o todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necLssário à regu.LarizaÇão das faLtas ou dos defeítos observados, e,

submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as declsões e as

providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

TI - avaliar, continuamente, a qualidade dos servrcos prestados e/ou
materj.aisfornecicospelaCoNTRATADA,emperiodicldadeadequadaao
objetcdocontrato,eduranteoseuperíododevaliciade'eventualmente'
p.ápor. a autoridade superior a aplicaçào das penair'iades legalmente
esr-abelecidas;

d.os processos, as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do

t-
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encaminhamento ao Frnanceíro para pagamento.

Àrt.3'- Dê-se ciência ao servidor designado e puirlique-se.

Art. 4" - Esta Portari-a entra em v.lgor na data áe sua publicaçào.

Àrt. 5' - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário.

Registre-sc,

Publique-se,

Cumpra- se .
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