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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESIGNAÇÃO DE EISCAT DE CONTRATO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscafizar a execuÇão deste conttato.

UTEI'lr) i L -.iS DOI'II':,TICOS PÀfut
ASSII-iTEi'iCIi! SOC 1ÀL .

e

contrato n". 2018C240
Ref. processo n". FREGÀO iii " 046/2019_pF

V ObJeto ContTatual: AQUISIÇÃO DE ]'IÀTERIÀIS E

ATEI{DER ÀS NECESS]DADES DO EUNDO }IUNICIPAL DE

o (a) Sr (a)SOLÀNGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL, no uso de
suas atribuiÇÕes legais, considerando o disposto no art - 61 da Lel
8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a(o)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO CONTRÀTANTE C F DE A LIMA
COMERCIO E VÀRIEDADE - ME como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

Àrt. 1" - Designar o(a) servidor (a) ÀNToNIo
488.801 .972'68, para acompanhar e fiscal-izar
contratado.

DÀ SILVA E'ILHO,
a execuÇão do

CPf n'
obj eto

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

I - zelar pelo fiel cumprimenLo do contrato, anotando em registro
proprj-o 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 hábi1, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competênci-a, nos termos da Iei;

II - avaLlar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e,/ou
materiais forneci-dos pela CONTRÀTADA, em perrodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de vaLidade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades Iegalmente
estabe lecidas ;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
relativas aos serviços prestados e./ou aos materiais fornecidos, antes do
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encaminhamento ao E.inanceiro para pagamento.

Àrt. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Àrt. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5" - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário.

Registre-se,

Publ íque-se,

a,.n^-.-êô

lTA]TUBA

AGUiAR
ASSÍSTENCÍA SOC IAL

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

PA, 22 de Maio de 2018
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