
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESIGNÀÇÃO DE FISCÀL DE CONTRÀTO

Designa servidar para acompanhar
fiscaLizar a execüÇào deste contrato.

e

Contreto n". 20180219
Ref. Proce§so no. PREGÃO N' 040/2018-PE

\-&bjeto Contratual: Àquisição de equipamentos de e.IetrcoomésLicos,
eletroe-l-etrônicos, rnformática e moveis para escrit-orics para atender as
necessidades do Fundo Munlcipal de Àssistência Social de Itai',,uba.

O(a) Sr (a)SOLANGE MOREIRÀ DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL, no uso de
suas atribuiçÕes legais, considerando o disposto no art. 61 da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, e a cefebração de Contrato entre a(o)
EUNDO MUNIC]PAL DE ÀSSISTENC]A SOCIAL, Como CONTRATÀNTE e I A MACHÀDO
COMERCIO - ME como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

Àrt. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .972-68, para acompanhar e f.iscaliz.ar
contratado.

DÀ S]LVÀ EILHO ,
a execuÇão do

CPE n'
obj eto

À!t. 2' - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

Í - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à
necessário à regularização das
srbmeter aos seus superiores,
providências que ul-trapassarem a

sua execuçào, determinando o quê
faltas ou dos defeitos observados,
em tempo hábi1, as decisÕes e

sua competência, nos termos da ]ei;

for

AS

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiaj-s forneci-dos pel-a CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicaÇão das penalidades legalmente
estabelecidas;

III- atestar, forma.Imente, nos autos dos processosr as notas fiscais

ÀV TRÂNSAMÀZONICA, 583



reLativas aos serviÇos prestados e/ou aos materral-s
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento'

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

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

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

dispos i çÕes em contrário.

fornecidos, antes do

publique-se.

de sua Publicaçào.

PA, 16 de Maio de 2018

SOClAL

Art.5" - Revogam-se as

Registre-se,

Pul:lrque-se,

Cumpra-se.

SO

lTAIT

GEM 3-A AGU ]
EUNDO MUNI AL DE ASS

GESTO NTRÀTC

AV TRANSAMÀZ ONl CA,

t
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