
Portaria n"

DES IGNÀÇÀO DE E.ISCAI, DE CONTB,ATO

Designa servidor para acampanha r
fiscalizar a execuÇão deste contrato,

para atender
do Municipio

Contreto no. 2 018 0 313
Rêf. Procêsso no. PREGÃO N" 080/2018-PP
\,rjêto Contratual: AquisiÇão de generos a.l-imenticios
demandas do Eundo Municipal de Assistencia Sociaf
Itaituba-PA.

e

AS

de

O(a) Sr (a)SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL,
suas atribuições tegais, considerando o disposto no art.
8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebraÇão de Contrato
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC]AL, COMO CONTRATANTE C

RODRIGUES EIRELI-ME como CONTRATADA.

RESOLVE:

DA S]LVA EILHO ,
a execução do

no uso de
61 da Lei
entre a (o)
JONALDO P.

CPE n"
obj eto

Alt. 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .9L2-68, para acompanhar e fiscafizar
contratado.

Àrt. 2" Determinar que o fiscaJ- ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprlo todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necêssárj-o à regularizaçâo das fal-tas 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 - avaliar, continuamente, a quatidade dos serviços prestados e,/ou
materiais fornecidos pela CoNTRATADA, em periodicidade adequada aÔ

objeto do contrato, e durante o seu periodo de valídade, eventua-Lmente,
própor a autoridade superior a apticaÇão das penaJ-idades Legalmente
estabelecidas;

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

F:ô._
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relativas aos servj-ços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do

encaminharnento ao Financeiro para pagamento'

À!t. 3" - Dê-se ciência

Àrt. 4t" - Esta Portaria

À!t. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao serv.idor designado e publique-se.

de sua publicação.entra em vigor na data

disposiÇÕes em cont rário .

TA]TUB PA, 06 de Setembro de 2018
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