
,

§stado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

t.

F

Portaria n"

Art. 2 "

DES IGNÀçÀO DE TISCAL DE CONTRATO

Desiqna servidor para acomPanhar
fiscafizar a execuÇáo deste contrato.

O(a) Sr (a) SOLÀNGE MOREIRA DE AGUIÀR, SECRETARIA MUNICIPAL,
suas atribuiçÕes fega.is, considerando o disposto no art '

8-666, de 21 de iunho de 1993, e a celebração de Contrato
EUNDO MUNICIPAL DE ÀSSISTENCIA SOCIÀL, COMO CONTRÀTANTE C

COMERCIO E VARIEDADE - ME como CONTRATADA.

RESOLVE:

DA SILVA EI LH
a execuÇão

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

E DE A LIMA

O , CPE n"
do ob j eto

I

I
Alt. 1' - Designar o(a) servidor (a) ÀNTONIO

488.801 .gL2-68, para acompanhar e físcalizar
conLratado.

Determinar que o fiscal ora designado devera:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - aval-iar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e,/ou
materiais fornecidos pela CONTRATÀDA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penal.idades legalmente
estabelecidas;

III- atestar, forma.Imente, nos autos dos processos. as notas f j-scais
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rel"at.ivas aos serviços prêstados e/ou aos materiais fornecidos, antes do

encaminhamento ao financeiro para pagamento '

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

Àrt- 4" - Esta PÕrtaria entra em vigor na daLa de sua publicação'

Art. 5" - Revogam-se as disposlcÕes em contrarrc'

Registre-se,

Publ ique-se,

Cumpra- se .

t

SO

EUNDO MUN
GES ) DO CONTRÀTO

PA, 25 de Janeiro de 2018
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