
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DE S IGNÀÇÃO DE FISCAI DE CONTRATO

Designa servidor para aconpanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

e diversos para
do Municipio de

e

Contrato n". 20180077
Ref. processo n". PREGÃO N" 005,/201g_sRp

.-Dbjeto Contlatual: Aquislção de materiais de expediente
atendêr a demanda da Secretaria de Assistência SocialItaituba.

O(a) ST (a)SOIANGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL,suas atribuições legai-s, considerando o disposto no art.8.666, de 21 de junho de l-993, e a ce.Iebração de Contrato
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, como CONTRATANTE
SIMOES AGUIAR - ME como CONTRATADA.

DA SILVA F]LHO
a execuÇão do

no uso de
67 da Lei
entre a (o)
e TER]LENE

CPE no
obj eto

RESOÍ,VE :

Art. 1o - Designar o(a) servidor(a) ANTONIO
488.801 .912-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

\./ Art. 20 - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

r - zel-ar pelo fier cumprimento do contrato, anotando em registropróprlo todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o qr,rê fornecessário à regularizaÇão das far-tas ou dos defeitos observaáos, e,submeter aos sêus superiores, em tempo hábit, as decisôes e asprovidências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;
rr - ava]iar, conLin râmente, a qualidade dos serviços prestados e/oumateriais fornecidos pera CONTRATADA, em periodicidade adequada aoobjeto do contrato,. e durante o seu periodo de varidade, eventualmente,propor a autoridade superlor a aplicação das penalidades legalmenteestabeLecidas;

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

Fls._
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relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Àrt. 3Ô - Dê-se ciêncaa

Art. 4" - Esta Portaria

Àrt. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se,

ao servidor designado e publique-se'

entra em vigor na data de sua publj-cação'

disposiÇÕes em contrário.

] TA] T UBA PA, 09 de Eevereiro de 20lB

GUIAR
FUNDO SISTENCIA SOCIA],

G R (A) DO CONTRATO
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