
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESIGNAÇÃO DE EISCÀI. DE CONTRÀTO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscafizar a execüÇão deste contrato'

e

Contrato n". 10180238
Rêf. Processo n". PREGÀO N" 045/201.8-PP

v obi"to contratual: ccNTItATÀÇÀo DE EI4PRESA PARÀ

PERSO},]ÀL I ZÀDÀS E SERVIÇOS GRÃEICOS PÀRA ÀTENDEF.

MUN]CIPÀL DE ASSISTEI']CIÀ SOCIA],.

À!t. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

488.801 .gL2'68, para acompanhar e fiscallzar
contratado.

II - avaliar, continuamente, a qualidade
materlais fornecidos pela CONTRATADA, em

objeto do contrato, e durante o seu periodo
propor a autoridade superior a apl-icaÇão
êstabefeci-das;

III- atestar, formalmente, nos autos dos

O(a) Sr (a)SOLANGE I4OREIRÂ DE AGUIAR, SECRETARIÀ MUNICIPAL,
suas atribuições legaj-s, considerando o disposto no art '
8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC]A SOCIAL, COMO CONTRÀTÀNTE E

ETRELI-ME como CONTRATADA.

RESOLVE:

DA SILVA F] LHO

a execuÇão do

no uso de
61 da Lei
entre a (o)

E. G. DE MELO

CPF n'
obj eto

Art. 2" - Determinar que o fiscáf ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necàssário à regularização das fattas 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 lei;

dos serviços prestados e/ou
periodicidade adequada ao
de validade, eventualmente,
das penalidades Iegalmente

processos, as notas fiscais

o
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relativas aos servj-ços prestados e/ou aos materj,ais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

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

À!t. 4" - Esta PortaLia entra em vigor na data de sua publ-icaçào.

Àrt. 5" - Revogam-se as disposlçÕes em contrário.

D^^ i ô1- r^- ôô

Pub I ique- se,

Cumpra-sê.

UBA

A SOC IAL

PA, 27 de Maio de 2018

FU}J
DO CONTRATO
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