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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Portalia n"

DESIGNÀÇÃO DE FTSCÀ], DE CONTRÀTO

Contrato n" . : -: , a al 2 
., 

._

Ref . Processo n', : Ii-( -:-. : . - : !i
ç,, Objeto Contratual: a\'I -r L:,ir..r;'r i,:'

l.t I f ii.r',..:..l,rr :-l ta..r Lj L.- --.- .-. L l-. I

Desicyna servidc: r'.?i: ac'cnparhar e
flscafizar a execuc ro de.9ta ccntrato.

O(a) ST (a)SOLANGE MORE]RA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL,
suas acribuiçÕes J-egais, considerando o disposto no art.
8.666, de 21 de junho de 1993, e a cefebração de 'Contrato
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAT,, . COMO CONTRATANTE E

COMERCIO - ME como CONTRATADA.

RESOLVE:

DA SILVA EILHO ,
a e:{e cu Çào do

no uso de
6'7 da Lei
entre a (o)

] A MACHADO

CPF n"
ob j eto

Àrt. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
438. E01 .972-68, para acompanhar e fiscalizar
côntratadÕ.

Art. 2" Determinar que o fiscal ora designado devera:

I - ze.Iar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as oçorrências à sua execuÇào, determinando o que for
necessário à regui-irizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e as
providências que uJ-trapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos servrços prestados e/ou
maLeriaj.s fornecidos pela CONTRATADÀ, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, .e durante o seu periodo de validade, eventua-Imente,
propor a autoridade superior a aplicaÇão das penalidades J-egalmente
es tabe Lecidas ,'

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais

\.
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relaL;.;as aos serviços prestados e/ou aOS mater.iais f ':rnecidos, antes do

encaminhamento ao Financeiro para págamento.

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

Art. 4'- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçãc'

Àrt. 5" - Revogam-se as díspcsiÇÕes em contrár'io'

Regis t re-se,

P rbl ique-se,

Cumpra-se

ITUBA - PA, 11 de Jufho de 2018
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