
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESIGNAÇÁO DE FISCÀI DE CO}ITRÀTO

Desiqna servidor para acompanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

e

Contrato n". 20180239
Rêf. Processo n". PREGÃO N' 046,/2018-Pr'

\z objeto Contratual: ÀQUrsrÇÃo DE l"iÀTERiÀrs
ATENDER AS NECESSlDÀDES DO FUNDC I"IUNICIPÂL

Alt. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801.972-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

E UTEiiSIL-.rS DOi'1[l]TICCll PÀRA

DE ÀSSlSTEiillI.'r:. SOCIIÀL.

O(a) Sr (a) SOLANGE MOREIRÀ DE AGUIÀR, SECRETARIA MUNICIPAL,
suas atribuiçôes legais, considerando o disposLo no art.
8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIÀ SOCIAL, COMO CONTRATANTE
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME como CONTRATADA.

RESOLVE:

DA S]LVA EILHO ,
a execuÇão do

no uso de
61 da Lei
entre a (o)

R. CUNHA

CPE n'
obj eto

e

Àrt. 2"

I - ze.Iar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
própri-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 hábil, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Iei;

II - avaliar, continuamenLe, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRÀTADA, em periodic.idade adequada ao
objeto do contrator e durante o seu período de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legafmente
estabefecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do

Determinar que o fiscal ora des.ignado deverá:
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

enca:ninhamento ao Einanceiro para pagamento.

Alt. 3' - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Àrt. 4" - Esta Portarj-a entra em vigor na da:a de sua publicação.

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

D^^i crrô-ôô

Publique-se,

\- urrP! o rc .

ITÀITUBA - PA, 22 de Maio de 2018

RADEA
FUNDO IC ALD NCIA SOC lAL

ESTOR CONTRÀTO
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