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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Portaria n"

DES IGNÀÇAO DE FISCÀL DE CONTRÀ?O

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execüÇão deste contrato.

Contrato n". :018 C !: 1

Ref . Processo n". PP.EGÀal N' Ü ji,/2Jl l-liii,:
vObjêto Contratual: Àq:isi:ã.: iie ,r-êl:,:-: =i're,-. :;-:.- = il';e:.sos palra

arencie:: a demancia lc Fun,lo lli.ln-:Cap.tr! ci-- Assrstênli:r -q::r.:_ai il,tr 1,,[r]n jr;ipl6
de ILaitubà pe .l- c, pra:o ie L2 neses

e

O(a) ST (A)SOLANGE MOREIRÀ DE AGUIÀR, SECRETARIÀ MUNICIPAL,
suas atribuições legais, considerando o disposto no art.
8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebraÇão de Contrato
EUNDO MUNICIPÀL DE ÀSSISTENCIA SOCIAL, COMO CONTRÀTÀNTE E
RODRIGUES EIRELI-ME como CONTRATADA.

RESOLVE:

DA SILVA FILHO
a execuÇão do

no uso de
61 da Lei
entre a (o)
JONALDO P.

CPF n"
obj eto

Àrt. 1" - Designar o(a) servrdor (a) ANTONIO

488.801 -912-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

r

F

ArE. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

,1.

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas ã= ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necàssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisóes e as

providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei"

II-avafiar,Continuamente,aqualidaded'osserviçosprestadose,/ou
materiais fornecidos pela CONTRÀTADA, em perj-odicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualment'e'
p.ápo, a autoridade supêrior a aplicação das penaf j-dades legalmente
es tabelecidas;

III-atestar,formalmente,nosautosdosprocessos,asnotasf.iscais
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

refativas aos serviços prestados e,/ou aos materlais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Àrt.3" - Dê-se ciência

Art.4" - LsLê PorLaLiâ

Àrt. 5" - Revogam-se as

Regis tre-se,

Publ rque-se,

Cumpra-se.

FUNDO

ao servidor designado e pubLique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

di sposiÇÕes em contrarÍo.

ITÀITUBA

D ASS I STENC IA SOCIAL
GESTOR (À) DO CONTRÀTO

PA, 25 de Janeiro de 2018
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