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DESIGNAÇÁO DE FISCÀL DE CONTRÀIO
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Alt. 1" - Designar o(a) servidor (a) LANA SÀBRYNA

no 00f.035 .2A2-36, para acompanhar e f isca.Iizar a

contratado.

Portaria n"

Art. 2"

O(a) Sr (a) SOLANGE MOREIRÀ 'DE AGUIAR, SECRETARIA MUIIICIPALI
suas atrih,uiçôes legais, considerando o disposto no art '
8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, como CONTRATANTE e C M

COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME como CONTRATÀDA-

RESOLVE:

no uso de
6'7 da Le i
entre a (o)
DOS SANTOS

S 1},{ÕES AGU IAR , C PE

execução do obj eto

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento dÔ contrato, anotando em regj-stro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necássário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiai-s fornecidos pela coNTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de vafidade, eventualmente,
própo. a autoridade superi-or a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas,'
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III- atestar, formalmente, nos autos dos processos' as notas
reiativas aos serviços prestados e/ou aos materiais f:rnecidos'
encaminhamento ao Financeiro para pagarn€nto'

fiscais
antes do

Art.3" - Dê-se ciência

Art. 4' - Fs o PoiuaIia

Àrt. 5' - Revogam-se as

R--gistre-sel

Pub.J-ique-se,

Cumpra-se .

ao servidor designado e puolique-se '

entra em vigor na data de sua publicação'

disposiçÕes em contrário '

I TUBA PA, 05 de Julho de 2018
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