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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL

Portaria n"

DES I GNAÇAO DE FISCAI" DE CONTRÀTO

Contrato n'.
Rêf . Processo n' .
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,esi grr.lá servidor pjrâ acompanhar
fiscalizar a execucâ.- ieste cortrato.
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O(a) Sr (a)SOLANGE MOREIRA DE AGUIÀR, SECRETARIA MUNICIPAL,
suas atribuiçÕes legais, consj-derando o disposto no art '
8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebraÇão de Contrato
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO CONTRÀTAI.]TE C

SILVA como CONTRATADA .

RESOLVE:

DA S]LVA FILHO
a execução do

no uso de
61 da Lei
entre a (o)

S AGUIAR DA

CPF n"
ob j eto

t

l' À!t. 2" - Determinar que o fisca.I ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as 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 decisões e as

fioviaências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei"

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

488.801 .9I2-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

II - ava.l-iar, continuamente, a qualidade
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em

objeto do contrato, e durante o seu período
prápor a autoridade superior a aplicaçào
estabelecidas;

III- atestar, formalmenLe, nos autos dos

dos serviços Prestados e/ou
periodicidade adequada ao
de validade, eventualmente,
das penalidades Ieqal-mente

processos, as notas fiscais
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Àrt. 3" - Dê-se ciêncra

Art. 4" - EsLo Porrai ia

Àrt. 5' - Revogam-se as

Reg.istre-se,

r uurl9uL JL,

Cump ra-se .

ao servidor designado e pubJ-ique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposiçÕes em contrário.
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.,

GESTOR (À) DO CONTRATO
DO MUN

SO

I

t
a
1 I

§

t

t


		2018-02-27T11:03:05-0300
	SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR:48474037204




