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Estado do Pará
Governo M unicipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL

DESIGNÀÇAO DE PrSCÀt DE CONTRÀTO

Designa servldor pdra acotnpanhar e
f íscaf izar a execução deste ccL.t-i'á to.

Contrato n". 2 018 0131
Rêf. Procêsso n". PREGÀO N" 013/2018*pp

. \bjeto Contratual: Aquisição <1e produtos de
domestrcos Ê outros pa.ra atender a demanda
Municipio de I t ai tuba

O(a) Sr (a)SOLANGE MOREIRA DE ÀGUIAR, SECRETARIA MUNICIpAL. no uso ce
suas atrrbuiçÕes legais, considerando o disposto no at:t. 6t ija Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, e a cefebraÇão cje Contrato .,ltr:e a(o)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCtÃ.L, cono CCNT'RATANTE . ! ,,! À l,Ilt/\
COMERCIO E VARIEDADE - ME como CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 1o - Designar
488. B0i .9'-2-68 / para
contratado.

o (a) servidor ia) ANTONIO DÀ
acompanhar e fi scalizar a

ArL. 2" Determinar que o fiscal ora desígnado deverá:

III- âr"estar, formalmente, nos autos dos prôcessos, as not.r_q fiscars

I - zelar pelo fiel cumprimenco do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinancio o que for
necessár:io à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos obser.:aCos, e,
submeter aos seus superiores, ent tempo hábi L, as decisôr.s e .1s
prcvrdênc:.as que ultrapassarem a sui:t ccnpetência, ncs terir,os ...r _=.,.

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviÇos prestaclos e,/ou
materiais fcrneci-dos pela CONTRATADA. em per:ioCiciclade adequada ao
objeto do .ontrato, e durante o seu periodo cie vali-dade, eventualrnente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidaCes legaLmente
estabelectCas,.

EC

VlJ./
"l



relativas aos
encaminhamento

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaitu ba

FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL

serviÇos prestados e/ou aos materiais
ao Financeiro para pagamento.

fornecldos, antes do

PA, 12 de MarÇo de 2018

Àrt.3o - Dê-se ciêncla

Art. 4" - .sra Porraria

Art.5o - Revogam-se as

Ree:s-::e-se,

:ub,.ir-Ê-se,

Cunipra-se.

ao servidor designado e publique-se

entra em vigor na data de sua publicação.

drsposiçÕes em contrário.

SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOClAI

GESTOR (A) DO CONTRATO
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