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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESIGNÀçAO DE FISCÀI, DE CONTRÀTO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

e diversos para
do Municipio de

e

contrato n". 20180078
Ref. Processo no. PREGÃO N" 005/2018-SRP

- Objeto contratual: Aquisição de materiaís de expediente
-atender a demanda da Secretaria de Assistência Social

I tai-tuba .

O(a) Sr (a)SOLANGE MOREIRA DE AGUIARf SECRETARIA MUNICIPAL'
suas atribuiÇÕes l-egais, considerando o disposto no art'
8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato
EUNDO MUN]CIPAL DE ASSISTENCIA SOC]AL, COMO CONTRATANTE

COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME como CONTRATADA'

RESOI,VE:

DA SILVA FILHO ,
a execuÇão do

no uso de
61 da Lei
entre a (o)

R. CUNHA

CPE no
obj etoArt. 1" - Designar o(a) servi"dor (a) ANTONIO

4BB.801 .912-68, para acompanhar e fiscafizar
contratado.

Art. 2"

estabel-ecidas;

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

T - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrêncj-ai à sua execuÇão, determinando o que for
necãssário à regularização das faftas 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 - aval-iar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiaisfornecidospelaCONTRATADA,emperiodicidadeadequadaao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente'
p.ápo, a autoridade superior a aplicação das penalidades l-egalmente

III- atestar, formalmente, nos autos dos p.rocessos, as n

OE

AV TRANSAIAZONICA, 583

tas fi scaí s



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornec.idos, antes do
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

A!t. 3" - Dê-se ciência

A!t.40 - Esta Portaria

Art. 5" - Revogam-se as

Dô^i ê+ râ-êôr\!Yaru!ç ev,

Publique-se,

Cumpra- se .

SO

FUNDO MUN

ao servidor designado e publique-se.

de sua publicaÇão.entra em vigor na data

disposições em contrário.

ITAITUBA PA, 09 de Eevereiro de 2018

U IAR
ISTENCIA SOC IAL

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

Fts._

AV TRÀNSAMAZONICA, 583
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