
Portaria n"

Estado do pará

- Governo Municipal de ltaituba
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESTGNAç.ã,O DE FrscÀr DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanild rfiscafizar d execuÇãa deste contrato.
e

Contrato n". 2 018 013 9
Rêf. processo no. pREGÀo No 013/2018_ppObjeto Contratual: Aqulsição de prc.lur.os del*Jomésticos e outros para atender: a iemandaMunlcipio Ce ltaituba

ST (a)SOLANGE MOREIRA DE AGUIÀR, SECRETARIA IV]UNICIPÀL,atrrbuiçÕes legais, consideranclo o disposto no art.de 21 de junho de 1993, e a celebraçao de ContratolIUN]C]PÀL DE ASS]STENCIA SoCTAI,, .o^o coNTnRTANTE ecomo CONTRATADA.

RESOI,I/E:

) Lt pezd, n'i qlerre/ .Lo,,St iiOS
dos FunCos e Sectei,ari.as cio

Àrt. 1" -
4 BB.80i. 912_68,
ccnirâtaílo.

Des ignar
para

o (a) servidor (a) ANTONIO DA
acompanhar e fiscalizar: a

Art. 2 o Decermlnar que o fiscal or:a desiqnado deverá:
r - zeiar pe10 fier cumprimenLo do contrato, anotandc ern r:egistropróprio :odas as ocorrênciaÀ à sua execuÇão, determinando o gue fornecessáric à regularlzaÇào das faitas ou dos clef eitos observados, e,submeter acs seus superiores, êut tempo há]ri L, as cieclsÕes e asprorzidêncl'rs que ultrapassarem a sua competência, ncs termos da lel;
II - avaliar, contin-..ãmente, a qraliCa<Je dos serviçcs pres1,..rclos e,/.rumar-eriais fornecitos pela coNTRAi'ÀrÀ, em periodiciclacie a.rêquada .lcobjeto do ccntrato, e áurante o "., pe.iodo de variciade, evert.armente,propor a autoridade superior a apLicação das penalicraciàs fegarmenteestabelec:.das;

III- atestar, formafmente,

áTÊà.,\/Q a.\/l rr" ô\yJ + J,.l\o ô,\7
\lrrT
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e,/ou aos materia is
pagamento.

fornecidos. antes do
refativas aos serviços prestados
encaminhan^lLo ao F-lnanceiro oara

Àrt. 3" - Dê-se crência

Art. 4o - Esta portaria

Art. 5o - Revogam-se as

Regi sL re-se /

Pub-ique-se,

Cumpr;t-se.

ao servtdor designado e publique_se.

entra em vigor na data de sua publicação.

d rsposi--ô-s em :on c rá rto.

Ma rco

SOTANGE MOREIRA DE AGUIAR
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

GESTOR (A) DO CONTRATO
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