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Desígna servidor pâra acotnpanha r
?-irráliru, a execuÇão deste contraLo

Contlato no' 2 018 010 6

;;;:-;;;""'so Íto' PREGÃo N" 015/2018-PP

obleto contratual i""o-á"1"tt" o" 2 (dois) veiculos

V novos para atend;' u"' "tt"""rdades 
cla secretaria de

de I t aituba '

Portaría no

A!t. 1" - Des ignar
488.801 .9L2'68, Para
contratado -

Art. 2"

zelar Pelo fiel cumPr

" à= ocor rênci a s

DE SICNAçÃO DE EISCÀ]' DE CONTRATO

o (a) servidol a) ANTONIO

ato*panha t t fiscal izar

utilitários, 0 km,

Assistência Socia I

no uso de
6'1 da Le i
entre a (o)
e ZUCAVEL

o(a) Sr (a)SOLANGE I4OREIRA DE AGUIAR" SECRETARIA MUNICIPAL'

sua s ar ribuições t.;:"t" ;' .ãn, ia"'.na'-^ i":::!:'1,? 33..x'"t ;
:, n S: 
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LrDA como coNTRATADA'

RESOLVE:

CPF n'
obj eto

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

roprio toda

imento do contrato/ a

sua execuÇão, dete
futtus ou dos de fe
em tempo hábiI'

sua competência' n

notando em reg i st ro
irninando o que f or
itos observados, el
as decisÕes ê as

os têrmos da lei;

os prestados e/ou

regularização das
a

p
necàssári-o à

submeter aos
providêncras

II avaliar,
materiais fornec

seus super Lores /

que ultraPassarem a

iJos PeIa CoNTRATADA, em Periodicidcontinuamente/ a qu

durante o seu P

alidade dos se rvi ç
ade adequada ao

, eventualmente,
ades Iegalmenteôbl

pro
eto do contrato, e

por a autor idade

er
superior a aPI i ca

iodo de val idade
Ção das Penalid

abelecidas;

formalmente, nos au*;os dos processos' as notas L

lII- ates ta r,

-L

est

AV 1RANS A1,1.ê- ZON ICA,

SCAIS

DA SILVA E]LHO ,

a execução do



Estado do Pará
Governo Municipal de lta itu ba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

fornecidos. antes do

Art. 30 - Dê-se ciência

Àrt.4o - Esra PorLaria

Art. 5' - Revogam-se as

Regi s t re - se,

Publique-se,

Cumpra - se .

ao servldor designado e pubJ-ique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

dlsposiÇÕes em contrário.

TAITUBA PA/ 01 de MarÇo de 2018

F'

SOLA MO AGU IAR
ENCIA SOCIALDE ASS I ST

GESTOR (A) DO CONTRATO

AV TRÀNSAMAZONICA, 583

fts_


		2018-05-11T15:12:52-0300
	SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR:48474037204




