
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal dê ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESIGNAÇÀO DE FTSCÀI DE CONTRATO

Desiqnd servídor pára acompanhar
fiscalizar a execução deste contrato,

Contrato n". 2C13019i
Rêf . Processo n". PREGÃO lr J.i:r ,'2itl3-tP

.,- Objeto Contratual: - :: !-=-i-1- I ' -r,.-ltt --'t.'- :r'' r-.:, , ..-: -a : ! ):ir .,r,:r

de se::r"'iÇr:rs de veic,,rlacàc. dos ;tai)st t)I-i.aujaj..s d,,:s :,.t,:-rl '-'t t.:t:, L-r,:tl.llr- r r.jrl.'

-saúce, Àssisrênci; Slci:,rr, Ej;.:a;ill e j1::-.r:j-i:,: )- a. .t-,:t.

O(a) Sr (a)SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL, no uso de
suas atrJ-buições legais, considerando o disposto no art. 61 da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a(o)
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, como CONTRATANTE e VÍ. DE. S

MELQUIADES PUBLICÍDADE-ME COMO CONTRATADA.

RESO],VE :

Àrt. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO DA
488. 801 .91,2-68, para acompanhar e fiscafizar a
contratado.

SILVA FILHO ,
execuÇão do

CPF n'
obj eto

A!t. 2" Determinar que o fiscal ora designado devera:

IfI- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscars

I - zelar 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 defeítos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisôes e as
providências quê ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materj-ais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de vafidaCe, eventualmente,
propo.r a autoridade superior a. aplicação das penalidades .Legalmente
estabelecidas;

(
ffi



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

refativas aos serviços prêstados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Àrt. 3" - Dê-se ciênci-a

Àrt.4" - Esta Portaria

Àrt. 5o - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e pui:rlique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposições em contrário.

ITAITUBA

U IAR

PA, 23 de Abrif de 2018

I
FUNDO ASS]STENCIA SOClAL

DO CONTRATOGESTOR (A)
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