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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESIGNAÇÀO DE FrSCAr. DE CONTRÀTO

Des.'gt a servidor pdrd aco..:t,,tt:idÍ
. i--.t i zat a -l'ç:t uçdL c-E>LÊ ... .'dr (.

Contrato n". 2 018 013 5
Ref. Processo n". PRtrcÃO No 013/2018-pp

Jjeto Contratual: Aquisição de prôdutos de
domesticc:r e outros para atender a clemanda
Municipro.le I tai tuba

O (a) ST (a)SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNIClPAL,
sLras atrrbuiÇões legars, consideranic o dtsposto no art.
8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebraÇão de Contrato
FUiJDO I{UN.]CI PAL DE ASSISTENCIA SOCIÀ],, CÔmo COI..JTRÀTANTE
SIiIDERLEY LTDA EPP como CONTRATADA.

RESOLVE:

C

Art. Lo - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
4Bô.80i.9-2-68, para acompanhar e fiscalizar
côntratadu.

DA SILVA EILHO ,
a execuÇão do

CPf n'
obj eto

. Art. 2o - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pefo fiel cumprime:rLo do contrato, anotandc en reqrstró
proprio todas as ocorrênctas a sua execuÇão, determinando o que for
necessár:-o à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisôes e as
providênci as que ultrapassarem a sua ccnpetêncla. nos termos da let;

II - avaliar, continuamente, a qua-idade dos serviçcs prest.tclos e,/ou
materiais fornecidos pela CONTF.ATÀDA, em periodicidade aiequaia ac
objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventrelrnente,
propor a auLoridade superior a aplicação das penalidades leqalmente
v=JLALT!*!ü!-r_1d>i

III- atestar, formalmente, nos autos dos processosr as notas fiscais

Ç

i)C,



Estado do Pará
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FUNOO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

relativas acs serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos. antes Co
encaminhanrento ao Financeiro para pagentento.

Art. 3" Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se

Art. 4" - Esta Portaria

Art. 5o - Revogam-se as

.89-LsLrC-5e,

Publique-se,

CumDr:a-se.

entra em viqor na data de

drsposiçôes em cont rário
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SOIANGE MOREIRA DE AGUIAR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

GESTOR (A) DO CONTRATO
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