
Êstado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Portaria n"

DESIGNÀÇÀO D§ ETSCAL D§ CONTRÀIO

Desiqna servidor para acompanhar e
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

Contrato n". ?Ai 8C 22 2
Rêf . procêsso n". PRECÀO rj. í]40,/2Ci.E_pp

'..., objeto contratual: Aqursiçãc ce egiLipan,-n-,cs rie ei--i.rr-.oomés:..ii:os,
'.,"iaarcr€:Letl:ô.icos, inf ci:máiica -- rnoveis pa::a escrii_ór.-ics: para a j,en,:ier asrccessroaces do Fu.dji i'{un.icrpal ce Àss:istência Social .ie rtair,Liba.

O(a) ST (a)SOLANGE MORE]RA DE ÀGUIAR, SECRETARIA MUNICIPÀL,suas atribuições legais, considerando o disposto no art.8.666, de 21 de junho de 1993, e a ce.Iebração de Contrato
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIÂL, como CONTRATÀNTE
MOVEIS E ELETROS LTDA-ME como CONTRÀTADÀ,

RESOLVE:

no uso de
61 da Lei
entre a (o)

NOVO LARe

Àrt. 1" - Des ignar
488.801 .912-68, para
contratado.

o (a) servidor (a) ANTONIO DA
acompanhar e fiscalizar a

SILVA T]LHO /
execuÇãÕ do

CPE n'
ob j eto

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

I - zeLar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registropróprio Lodas as ocorrênciãs à sua execuÇão, determinando o quê fornecessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,submeter aos seus superiores, em tempo hábif, as decisões e asprovidências que ul-trapassarem a sua competência, nos termos da fei;
rr - avafiar, continuamente, a qual-idade dos serviços prestados e/oumateriais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada aoobjeto do contrato, e durante o seu período de vafidade, eventualmente,propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente

es tabelecidas,'

III- at.estar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fi-scais
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refativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do

encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

À!t. 3' - Dê-se ciência

Art. 4' - Esta PorLaria

Art. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

FUNDO

ao servidor desi-gnado e

entra em vigor na data

disposiçÕes em contrarro.

CONTRATO

publique-se.

de sua publicação.

UBA PA, 16 de Maio de 201"8
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