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DES IGNAÇAO DE FISCÀT DE CONTRJÀTO

Designa servidar pata
acompanhar e fiscafizar
a execuÇão deste
côntrato -

Contrato no. 24200350
Rêf. Processo no. PREGÀC .N" 028/2020-PE
objeto Contratual: Aquisição de materiais esportlvos para
atender a demanda da Secretaria Municipaf de Assistência
Socia 1

O (a) Sr (a) SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETARIA
MUNICIPAL, no uso de suas atribuiçÕes fegais,
considerando o disposco no art. 67 da Lei 8.666, de 21, de
junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO CONTRATANTE
D. A. MACHADO SPORTS - ME.

RESOLVE:

À!t. 1o
FILHO, CPE
fiscalizar a

- Designar o(a) servidor (a) ANTÔNIo DA srLVA
n" 488.801 .9L2-68, para acompanhar e

execuÇão do objeto contratado.

Art.
deverá:

Determinar que o fiscal ora designado

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando
em registro próprio todas as ocorrêncj-as à sua execução,
determinando o que for necessárj-o à regul-arizaÇãô das
faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus
superiores, em tempo hábi1, as decisões e as providências
que uLtrapassarem a sua competência, nos termos da l-ei;

II - avaliar, continuamente, a qual-j-dade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pel-a CONTRÀTADA, em
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o
seu periodo de validade, eventual-mente, propor a
autoridade superior a apficaÇão das penalidades
legafmente estabelecidas;

III- atestar, formal,mente, nos autos dos processos,
as notas fiscais refativas aos serviços prestados e/ou
aos materiaj-s fornecidos, antes do encaminhamento ao
Einanceiro para pagamento.
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Dê-se ci'ência ao

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

de s ignado e
servidor

em
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disPos ições contrário '
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