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Portaria n"

Contrato
Rêf. Procêsso n".
Objeto Contratual:
atender a demanda
Social.

À!t. 1o
TILHO, CPE

fiscalizar a

Art.
deverá:

DESfGNAçÁO DE FrscÀr DE CONTRjLTO

C)(J

Designa servidor Para
acompanhar e f is ca f izar
a execução des te
contrato.

20200351

esportivos Para
de As s istência

J

no.
PREGÃO N" 02Bl2020_PE

Aqu r- sição de mater j-ais
da Secretaria MüôiciPal

I
O (a) ST (A) SOLANGE MOREIRA D.E: AGUIAR, SECRETÁRIA

MUNICIPAL, no uso de r suas r"ir.iatribuiÇÕes legais'
consj-derando o disposto no a-rt ' 6?;da lrei 8'666' de 21 de

junho de 1993, e a celebraÇão dê Contrato entre a(o)
iuNoo uunrclpAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, como ..NTRATANTE

N. T. LUIZE' EIRELI - EPP.

RESOLVE:

Deslgnar o (a) servidorla)
no 488.801 .91,2=68, $.ra

execução do oh.j eto contratado''

ANTÔNIO DA SILVA
. acompanhar e

Determinar 'que o fiscal' ora. designado

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando

em registro pr-óprio todas as oeorrências à sua execução'

determinandooquefornecessárioàregularizaçãodas
;;i;;; ou dos deteitos observados' e' submeter aos seus

superiores, em tempo hábiI' as decisÕes e as providências

que ultrapassarem a sua competência' nos termos da Lei;
+

II - avaliar, continuamente' a quaLidade dos servrços

prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA' em

periodicidade aaequada ao objeto do contráto' e durante o

seu periodo de validade' eventualmente' propor a

autoridade s,perior a aplicaÇão das penalidades

Iegalmente estabelecidas ;

III- atestar, formalmente' nos autos dos processos'

as notas fiscais;"i;;t:--;;t serràços prestados e/ou

aos materiais tottLlão" ' antes do êncaminhamento ao

Einanceiro Para Paqamento ' '
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Dê-se ciência ao servidor designado eÀrt.
publique-se.

À!t.4"
publicação.

Esta Portâria en'- ra
!'

SECRETAR IA

em vigor na data de sua

Art. 50 Revogam-se as disposições em. contrário '

Registre- se,

Publ ique- se,

Cumpra-se.

ITAITUBA - PA, 0 de oütubro de 2020

NCIA SOCIA],

a-.

SO],AN DE AGUIAR

GESTOR (A) DO ICONTRATO
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