
Estâdo dr-, Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DES I GNÀÇAO DE TISCAL DE CONTRÀTO

Desigra servjdo:- pd ra accnpanhar
fiscafizar e exe.ruc:iJ Ceste contrato.

Contrato n". lliitiil2t.::
Ref . Processo n" . i i1i-11,"-1 1, '. :i : t

v Objeto Contratual: -r-..:.- :,- ::. ,ir : .rl:-.: :.

r:rr] :lr.i: :i,',' f''-l:,.1.1 .1':riI.:ii.:- l': .rr:' ;-1 ,'i i, I

À!t. 1' - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

488.801 .gl2-68, para acompanhar e fiscalizar
conLratado

Portaria n"

ArE. 2'

o(a) Sr (a)SoLANGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETAR]A MUNICIPAL, no uso de

suas atribuiÇões legais, considerando o disppsto no art, 61 da Lei
8.666, de 2l de lunho de 1993, e a celebraçáo de.contrato entre a(o)
FUNDO MUNICIPAL DE ASS.ISTENCIA SOCIAL, como CONTRATA|iTE e QtlÀSAR BRÀSIL

INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI_ME COMO CONTFGTADA.

RESOLVE:

DÀ SILVA EILHO ,
a execuÇão do

CPE n"
obj etô

Determinar que o fiscal ora designado devera:

I - zelar pelo fiel cumpl:imento dc contrato, anotando em registro
proprio todas as ocorrências à sua execuÇão, deterlninando o que Íor
nu.L=.á.ro à regularizaÇão ,las f aIr,as ou cios def ei-. rs obseri.aCcs, e,
submer-.er aos seus superiores, ern I-empo hábif , :1s decisÔes e ãs

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

II - ava.l-iar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos peta CONTRATADA, em pel.iodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
p.ãpo. a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
es tabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos
rel-atj-vas aos serviços prestados e/ou aos

dos processos, as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do

1

q



Estado do Pará
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

encaminhamento ao Fj-nanceiro para palamento.

Àrt. 3" - Dê-se crência ao servidor' designado e p''.roIique-se'

Art. 4" - Esta Fortaria ent'ra em vigor na data.de sua pul:Iicacào '

Àrt.5'- Revogam-se as dispc-siÇÔe: em contráric'

Ref j sL re-se,

P -lb -r i que-se,

Cumpra-se.

UBÀ

u,Àli.
SISTENCIA SOCIAI

(Â) DO UONTRÀTO

PÀ, 06 de Julho de 2018
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