
Portaria n"

Àrt. 1" - Des ignar
488. 801 .9I2-68, para
contratado.

o (a) servidor (a) ANTONIO
acompanhar e f iscal izar

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESIGNAÇÃO DE EISCÀL DE CONTRÀTO

Designa servidor para acomPanhar
fiscaLizar a execuÇàa deste contrato.

LI l:hil SllGIr l" S FLiVIÀIS
liilr; ..11; I]!i,iCIlh.i DO

Contrato n". 20180236
Ref . Processo n". PP.EGÃO r,*' 044,/10r8-Pt'

V obi"to contratual: coNTRÀTÀÇÀo DE ÀGENCTAMENTO

Pl1 RÀ ATENDER AS DE}IÀNDÀS DÀS SECRETÀR]AS E

i'iuI'iICIPIO DE ITÀ]TUBÀ.

O(a) Sr (a) SOLANGE MOREIRA .DE AGUIAR, SECRETARIÀ MUNICIPAL,
suas atribuiçÕes legais, considerando o disposto no art.
8.666, de 21 de junho de 1993, e. a cefebração de Contrato
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO CONTRÀTANTE C

NETO-ME como CONTRATADA.

RESOLVE:

DA S I I,VA E]LHO,
a execução do

no uso de
61 da Lei
entre a (o)

S DE CASTRO

CPE n"
obl eto

V Àrt. 2" - Detêrminar que o fiscal ora designado deverá:

I - zeLar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinand'o o que for
necessário à regularização das faftas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as dec.isÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pefa CONTRÀTADA, em periodicidade adequada ao
objêto dÕ contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
pràpor a auloridade superior a apficaÇão das pena.Iidades .Iegalmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos/ as notas fiscaj-s
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENGIA SOCIAL

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

Art, 3" - Dê-se ciêncra

Art. 4" - Esta Portaria

A!t. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publ ique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publrque-se.

entra em vígor na data de sua publicação.

disposiçÕes em contrário '

I TAI TUBA

SOLANGE MORETRÀ DE ÀGUIAR
FUNDO MUNÍCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

GESTOR (A) DO CONTRATO

PA, 27 de Maio de 2018

Fls _
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