
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DES IG}IÀÇÀO DE FISCAT DE CONTR;ATO

Designa servidor para aconPanha r
fiscaTizar a execução deste contrato,

e

Contreto n". 20180099
P-tf . Proêesso Íro, PREGÃO N' 009/2018-SRP
lljeto contlatual: LocaÇão de sonorização, palco, iluminação, camarote.
arquibancada, banheiro quimico, carro de propaganda móve1, trio
eIétrico, placas de fechamento de ferro, barrj-cadas de ferro, grupo
gerador, tendas e te1ão de led para suprir à demanda da Secretaria de
Assistência Soclal- de Itaituba.

O(a) Sr (a)SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL,
suas atribuj-çÕes legais, considerando o disposto no art.
8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebraÇão de Contrato
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, como CONTRATANTE e

EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELLI-ME COMO CONTRÀTADA.

RESOT,VE:

DA SILVA EILHO
a execução do

no uso de
6'1 da Le i
entre a (o)
A.G.ARAUJO

CPF n"
objeto

À!t. Xo - Desj,gnar o(a) servidor (a) ANTONIO

'q8.801 .9L2-68, para acompanhar e fiscalizar
\.óntratado.

A!t. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pel-o fiel cumprimento do contrato. anotando em regj-stro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das fal-tas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo háblf, as decisÕes e as
prov.idênclas que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços pre
materiais fornecidos pela CONTRÃTADA, em periodicidade a

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eve
propor a autoridade superior a aplicação das penaJ-idades
estabelecidas;

stados e/ou
dequada ao
ntualmente,

legalmente

Fts._
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III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas
relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos,
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

flscais
anLes do

Àrt. 3" - Dê-se ciência

A!t. {o - Esta Portaria

Art, 50 - Revogam-se as

Registre-se,

\j Publique-se,

Cumpra-se.

FUNDO

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposições em contrário.

PAt 26 de Fevereiro de 2018

U IAR
SISTENCIA SOCIAL

GESTOR (A) DO CONTRATO

Fls._
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