
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de lteituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DES IGNÀçÃO DE FISCÂI, DE CONTRÀTO

Desjçrno servid.-r i .r, d--Jmpd.:.1Jr
f iscaf izar e e-.:ecuÇâ ' areste cortrá tc.

Contrato n". 2!18!I-.i
Ref. Processo n".
Objeto Contratual : .. .

, : :- c. l- I :'- -- ^ I "

O(a) Sr (a)SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL,
suas atribuições legais, considerando o disposto n( art.
8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Ccrtrato
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENClA SOCIAL, COMO CONTRAIANTE
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME COMO CONTRATADA.

RESOLVE:

no uso de
61 da Lei
cllLrc d ( rl

R. CUNIiA

t,Pl n-
obj eto

e

Àrt. 1o - Desl-gnar o(a) servador(a) ANTONIO
488.801 .9L2-68, para acompanhar e fiscafizar
contratado.

Art.2"

I - zelar pelo fiel cumprj,mento do contrato, anc,tando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, deterninando o que for
necessário à regularização das fal-tas ou dos defeit:s observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábif, ai decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos servi:os prestados e/ou
materiais fornecidos pela CoNTRATADA, em periodicicade adequada ao
objeto do cont.rato, e durante o seu periodo de validaJe, eventualmente,
propor a autoridade superior a apl-icaÇão das penalidades J-egalmente
estabefecidas i

III- atestar, formalmente, nos autos dos processosr as notas fiscars
refativas aos serviços prestados e,/ou aos mater.iais fornecidos, antes do

Determinar que o fiscal ora designado de'.era:

\

,f,'-'...,



Estado do Pârá
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

encaminhamento ao Einanceiro para pagamentÔ'

Art. 3" - Dê-se ciência ao sell'ido:: designado e oul l::ue-se'

Àrt, 4" - Esta Portaria entra em vigor na da-'a 11= '.la pui: -l oca''

Art. 5" - Revogam-se as dispcslÇÕes em contr:árir-''

Regi st re- se,

Publ ique- se,

Cumpra-se.

I TÀI TUBA PA, 1r de MarÇo de 2 018

DE AGUlAR
PAI

GESTOR (A)
E ASSISTENCIA SOCIAL

DO CONTRATO
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