
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Portari a n"

Àrt. 2"

DESIGNÀÇÃO DE FISCÀL DE CONTRÀTO

Desiqna serizi do r l--e t-á ac:ompanhar
fiscalizar a execuc.ro deste côntrátô.

e

O (a) ST (A)SOLANGE MOREIRA DF, AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL,
suas atribuiÇões Iegais, conslderando o disposto no art '
8.666, de 21 de iunho de 1993, e a celebraÇão de Contrato
fUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, como CONTRÀTÀNTE

COMERCIO E SERVICO LTDA -ME, como CONTRATÀDA.

RESOLVE:

no uso de
6l da Lei
entre a (o)

^ at,,] r. É E'

SIMÕES AGUIAR , CPF

execução do obj etoÀrt. 1' - Designar o(a) servidor (a).. LANA SABRYNÀ

n" 001.035.202-36, para acompanhar e ifiscalizar a

con t ratado

I - ze\ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrênciai à sua execuÇão, determinando o que for
necãssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeiLos observados' el

submetel: aos seus supàriores, em tempo hábil' as decisÕes e as

providências que ul-trapassarem a sua competência' nos termôs da 1ei;

II - avaLiar, contj-nuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou

materiaj-sfornecidospeIaCONTRATÀDÀ,emperiodicidadeadequadaao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade' eventualmente'

;;á;;. a autorj-dade superior a aplicação das penalj'dades .resalmente

estabelecidas;

III-atestarrformalmente,nosautosdosprocessos'asnotasfiscais

Determinar que o fiscal ora designado devera:

ICÀ,583
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reiatt.Tas aos serviços prestados e/ou aos materiais f'-'rnecidos, antes do

encaminnament-c ao Financeiro para pagamento.

Àrt. 3" - Dê-se ciêncra

Art. 4" - Est.r P,rLar-à

Art.5" - Revogam-se as

Reg is tre- se,

Pub l rque-se,
i

Cumpra-se

ao servi,dor designado e publique-se.

dlsposiçÕes em contrário.

entra em vígor na data de sua publicação.

OLI,N
EUNDO I'4UN I C1 PAL

GEST

DE

CONTRÀTO

UBA

ENC IÀ SL]C I AI
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