
Portaria nc

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESIGNAçAO DE ETSCAT DE CONTRÀTO

Desígna servidor para acompanha r
fiscafizar a execução deste contrato,

li,mpeza, higiene, uLensílj ôs
dos Eundos e Sect:eierias do

Contrato r:o. 20LB0l2]
Ref. Processo n". PREGÃO No 013/2018-pp
Objeto Contratual: Aquislção de produros de
domésticos e outros para atender a demanda
Município de I ta it uba

O(a) ST (a)SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR/ SECRETAR]A MUNICIPAL,
suas atribuiÇÕes legais, considerando o disposto no art.
8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Como CONTRATANTE e
RODRIGUES EIRELI_ME Como CONTRATADA.

RESOLVE:

no uso de
C, I da ].-ô1
entre a (o)
JONALDO P.

Art. 1o - Designar o(a) servidor(a) ANTONIO
488.801 .972-68, para acompanhar e fiscalizar
conrratado.

DA SILVA T] LHO
a execução do

CP!" no
obj eto

Art. 2 o Determinar que o físca1 ora designado deverá:

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos/ as notas f j-scais

I - zelar pelo fiel cumprimenl_o dÕ contrato, anôtandô em registro
próprio todas as ocorrêncras á sua execução, cletet:minaiido o gue for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, et
s.bmeue: rcs seus superiores, c.:t rômpo hàb jI, as dec'i sÕes e üs
providêncr.rs que ultrapassarem a suit .ompetência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente/ a qualidade dos serviços prestaCos e,/ou
materiars fornecidos pela CONTRÀTADA, em periocl.lcidade adequada ao
objeto clo contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente.
propor a autoridade superior a aplicação das peralidades legaLmente
estabeleciCas;



Estado do pará
Governo Municipal de ltaitu ba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

relatívas aos
encaminhamento

servlços prestados
ao Einanceiro para

e,/ou aos materiais
pagamento.

fornecidos, antes do

publrque-se.

de MarÇo de 2 018

Art. 3"

Art. 4"

Art.5"

Publique-se,

Cunora-se.

Regi st re- se,

Esta Portaria entra em ...igor na iata cie sua publicação

Revogam-se as disposiçÕes em contrário.

?4,

SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR
FUNDO MUNICIPAI DE ASSISTENCIA SOCIAL

GESTOR (A) DO CONTRATO
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