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Portaria n"

Contrato
Ref. Procêsso no -

objêto ContratuaL:
atender a demanda
SociaI.

Àrt. 1"
EILHO, CPE

fiscalizar a

Àrt.
deve rá :

DESTGNÀçÃo DE TISCAT DE CONTRATO

n".
PREGÀO N" 02Bl202o-PE
Aquisição de materiais
da Secretaria MuniciPa1

20200352

esportivos Para
de Ass istência

o (a) Sr (a) SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR' SECRETARIA

MUNTCTPAL, no uso de suas atribuições legais'
considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de 21 de

junho de 7993, e a celebraÇão de Contrato entre a(o)

EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL' COMO CONTRATANTE

PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EfRELI - EPP'

RESOLVE:

- Dêsignar o(a) servidor (a) ANTÔNro DA srLVA

no 488.801, .gt2-68, para acompanhar e

execuÇão do objeto contratado '

- Determinar que o fiscal ora designado

T - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando

em rãgistro prZprio todas as ocorrências à sua execução'

determinando o que for necessário à regularizaÇão das

iãia"" ou dos deteitos observados' e' submeter aos seus

superiores, em tempo hábiI, as decisÕes e as providências
que uftrapassarem a sua competência' nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA' em

ieriodiciaade adequada ao objeto do contrato' e durante o

".rperíododevalidade,eventuafmente'proporaautoridadeSuperiolaaplicaçãodaspenalidades
Iegalmente estabelecidas ;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos'

as notas fiscais telatit"s aos serviços prestados e/ou

aos materiais fornecidos, anles do encamj-nhamento ao

Einanceiro Para Pagamento '

ng L/c,

Designa servidor Para
acompanhdr e fiscafi zar
a execuÇão des te
contrato.
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Art. 3o
publique-se.

À!t. 40
publicação.

Àrt.5"

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Revogam-se as disposiçÕes em contrário '

Registre- se.

Publ ique-se,

Cumpra-se.
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SECRETÁRIA MUNICIPA],

PA, 2A de outubro de 2020
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