
Estado dc ?ará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Portaría n"

DS§IG:.IAÇÃO D§ TÍ§CÂL DE CONTR.âTO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscafizar a execúÇãa deste contrata-

e

O (a) Sr (a)SOLAI'IGE UOREIFA DE AGUIAR, SECRETARIA MUI'IICIPAL,
slias atribuiÇÕes legais, considerando o ciisposto l'c alrt '
?.66,,6, de 21 de junhc de 1993, e a celebração de 'C'rn:rato
FUI'Jl-lCllUN1CIPÀLDEASSISTENCIASOCIAL,comÔCOIITF-\TANTE
S i I"{OES AGUIAR - I{E como CONTRATADA.

RESOLVE:

DA SILVA EILHO
a erecução do

'no usc de
6i da Lei
ent- re a (o )

C TE,q.I LENE

CPF no
obj eto

Art. 1" - Designar o(a) servidor(a) ANTONIC

i86.801 .912-6E, par:a acompanhar e iiscaliTar
_ , - l -,.àoo.

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

i - zelar petc fiel cumprimento do contratÔ, ani:Lando em registro
pl:oprlo r-cdas as ocorrências à sua execuÇão, deterrninandc o qJe for
iec"ssá.io à regularização das faltas ou dos def eir-os observados' e'
suorner-er acs seus superiores, em l-empo hábii ' ãs decisÔes e as

IrrDvaÕências que ultrapà""aa"* a sua. competêrrcia, ncs -Lermos da lei"

II - avaliar, continuamente, a qualidade rlos serviÇos prestados e/ou
materiaisfornecidospe!.aCONTRATADA,emperioclrcidadeadequadaaC
ob ]et-o do contlrata, e ciurante o seu período de vaLid:de' e-rentualneni-e'
própor a autoridade superior a apLlcação das penalrdades Ieqalmente
estai:elecicas;

III- ai-estar, tcrmalmente, nos autos dos processcri' as notas frscaís

AV T P.}.N S,ÀMA Z ON I CA,

/":'
l..'



Estâdo do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

relatrvas aos serviços prestados e/ou aos materi-ais f'rnecidos' antes do

encan.rnhamento ao E inanceiro para pagamento '

Àrt. 3" - Dê-se ciênc.ia ao servidor designado e pur:lique-se '

Àrt. 4" Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçào'

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

F.êgfsi-re-se,

Fubliquê-se,

Cumpra-se.

ITA PA, 11 de Jutho de 2018
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