
[.s,,1.;o oo Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Portaria n'

Contrato n'. :. -c " ' '

Ref,. processo n". l-'Pi:cÀal '::,- ')): ':. - '-::li'
vobjeto contratual:

RESOLVE:

DESTGNÂÇÃO DE FISCAL DE CONTR'àTO

Desiqna servidor pâra acompanhar e

fiscaftzar a execuÇã) deste contrato'

O(a) Sr (a) SOLANGE MOREIRÂ DE AGUIAR' SECRETARIA MUNICIPAL'

suas atribuiçÕes leqais, considerando o disposto no art '

á".ZZa,- ãe 2l' de junúo de 1993' e a cel-ebraÇão de contrato
FUNDO MUNICIPAL DE ASS]STENCIA SOCIAL, COMO CONTRATÀNTE C

SOUSA-ME como CONTRÀTÀDÀ '

DA STLVA EI LHO

a execução do

no uso de
61 da Lei
entre a (o)

J. S. DE

CPE n"
obj eto

J

Alt. 1' - Desrgnar
488.801 .9L2-68, Para
contratado.

o (a) servidor (a) ANTONlO

acompanhar e f iscal ízar

\-/ Art. 2' - Determinar que o íiscal cra designado de.-'erá:

I - zeLar pelo fiel cumprimento do contrato' anctando em reqistro

proprio tôdas as ocorrências à sua execução' determinando o que for

necessário a t.q'r-utiiiao das f altas ou dos def eiLos observados ' e '
submeter aos seus supàríores, em tempo hábi1. as d--cisÕes e as

providências que ultrapassarem u 'uu r;o'npétência' nos termos da lei;

II - avaIlar, conti-nuamente' a qualrdade dos serv-iços prestados e/ou

materiai-s fot"tr:iJo=-- f"ft CONTRATADA' em periodrcidade adequada aÕ

objeto do contrato, u àurantt o seu -periodo 
áe vaiidade' eventualmente'

propor a autorloáâ"- "'pttiot 
a apficação das penalidades Iegalmente

estabelecidas,'

III- atestar, formalmenLe' nÔs autos dos processos' as notas f iscai's

4aàvú )\@
I



Êstado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamentô ao Einanceiro para pagamento.

Art. 3" - Dê-se ciência

Art. á" - Esta PorLaria

Àrt. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

PubI ique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

disposiçÕes em contrário.

entra em vigor na data de sua publicação.

DEA

DO CONTRATO
NC 1À SOCIAL

PA, 25 de Janeiro de 2018
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