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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DES rGNÀçÀO DE FTSCAT DE CONTBÀTO

Designa servidor para aconpanhar
fiscalizar a execução deste contrato.

Contrato n". 20180076
Rêf. Processo no. PREGÃO No 005/2018-SRp
Objeto Contratual: Aquisição de materials de expedlente e diversos para
atender a demanda da Secretaria de Assistência Social do Municipio de
Ica i Luba.

O(A) ST (a)SOLANGE MORE]RA DE ÂGU]AR, SECRETARIA MUN]C]PAL,
suas atribuj-ções legais, considerando o dispostô nô art.
8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC]A SOCIAL, Como CONTRÀTANTE e A.
EIRELLI-EPP como CONTRATADA.

RESOLVE:

no uso de
61 da Lei
entre a (o)
SOUZA LIMA

Art. 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .91,2-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

DA SILVA E]LHO ,
a execuÇão do

CPE no
obj eto

Art.2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrêncj-as à sua execução, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e,/ou
materials fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventuaLmente,
propor a autoridade superior a apficaÇão das penaJ-idades l-egalmente
estabelecidas;

DE

Fls._

ÀV TRANSAMAZONICA, 583

e
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relativas aos servj-ços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do

encaminhamenLo ao Einanceiro para pagamento.

À!t. 3o - Dê-se c1ência

Art.40 - EsEa Portaria

Art. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

FUNDO

ao servidor designado e publj-que-se.

ent.ra em vigor na data de sua publicaÇão.

disposições em contrário.

ITUBA PA, 09 de Eevereiro de 2018

DE

TENClA S OC IAL
GESTOR (A) DO CONTRÀTO

o

OIANG
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