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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESIGNÀÇÃO DE TISCA], DE CONTRATO

Designa servidor para acomPanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

e

contrato n". 20180221
Rêf. Processo n". PB.EGÀO N" 040/2018-PF

\j, OU5eto Contrâtua1: Aquisi-ção de equipamentos de eletrodomésLicos,
e,IeLroeletrônicos, informática e moveis para escritór:i,rs para atender as

necessidades do Fundo Municipat de Ass,istência social de Itaituba.

O(a) Sr (a) SOLANGE MoREIRA DE ÀGUIAR, SECRSTARIÀ MUNICIPAL,
suas atribuições J-egais, considerando o dj-sposto no art.
8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, como CONTRATAN?E

SIMOES AGUIÀR - ME como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

DA SILVÀ E]LHO,
a execução do

no uso de
61 da Lei
ent.re a (o )

e TERI LENE

CPE n"
ob j eto

À!t. 1" - Designar o(a) servldor (a) ANTONIO

488.801 .9L2-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

ArE. 2" Determinar que o f.iscal ora desrgnado deve rá :

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrênci-as à sua execuÇão, determlnando o que for
necessário à regul-arizaÇão das faLtas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei,'

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos peJ-a CONTRÀTÀDA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
es tabelecidas,'

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

encaminhamento ao Financeiro para pagamento'

àrt. 3" - Dê-se ciência

Àrt.4" - Esta Port.aria

Àrt. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

FUNDO

ao servidor designado e

entra em vigor na data

disposiçÕes em contrário -

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

publique-se.

de sua publicação -

AITUBA - PA, 16 de Maio de 201"8

TENCIA SOClALIP
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