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DE S rCNÀÇÃO DE FrSCÀr DE CONTRÀTO

Desiqna servidor Para
acompanhar e fiscafizar
a execução des te
cont rato .

contrato n". 2A200360
Ref. Procêsso n". P:{EGÃO N" 03li 2020-PE
Objeto contratuel: Aquisição de urnas funerárias para
atender a demanda da Secretaria Municipaf de Assistência
Sociaf do Municipio de ltaituba - PA.

C (a) ST (a) SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETÁRIA

MUNICIPAL, no uso de suas acribuiiões legais,
considerando o CisposLo no'art. 67 da Lei 8'666, de 21 de
junho de 1993, e a celebraÇão de Contrato entre a (o)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSlSTÊNCIA SOCÍA],, COMO CONTT{ATANTE R

M TAGIIEBER EIRELI - ME.

RESOT.VE:

Deterrainar que o fiscal ora designado

o

Àrt. 1"
E]LHO, CPF
fiscalizar a

Art.
Ceve rá :

- Designar o(a) servidor (a) ANTÔNIo DA SILVA
nc 488.801.912-68, para acompanhar e

execução do cbj eto côntratado.

I - zefar pelo fiel cumprimen:o do contrato, anotando
en registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus
superiores, em tempo hábit, as decisões e as providências
que ultrapassarem a sua competência, nos termos da l-ei; 'J

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviçÔs
prestados e/ou maleriais fornecidos pela CONTRÂTADA, e-jn

periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o

seu periodo de valldade, eventualmente, propor
auloridace supericr a aplicação das penalidadés
1êgalmente estabelecidas;

\
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-;= materiais f orn

?:;r.;l 'o P-'u Pasamento'

Àrt' - Dê-se ciência ao servidor designado e

p.rblique-se gor na data de sua

A!t. 4" - Esta Portaria entra em vl-

publicaçao '

À!t. 5" - Revogam-se ãs

Registre- se '

Publique-se'

CumPra-se '

TA
de novembro de 2020

disPosiçÕes em contrário '

(,

lAR
assrstÊucra soc IAL

ECRETARIA MUN

GEST OR (A) DO CONTRA TO
1

S

DA


		2020-11-13T13:26:30-0300
	SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR:48474037204




