
;

Portaria n"

o (a) Sr (a)SoLANGE
suas atribuições
I .666, de 21 de
EUNDO MUNICIPAL D

SILVA EIRELf COMO

À!t. 1o - Designar
'88.801 .9!2-68, Para

\zontratado.

RESOLVE:

o (a) servidor (a) ANTONIO
acompanhar e fiscalizar

DA SILVA FILHO
a execuÇão do

DESICNÀçÃO DE FISCAT DE CONTRÀTO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscafizar a execução deste contÍato

e

Contrato n" ' 2 018 010 0
Dqf. proêesso no. PREGÃO N' 009/2018-SRP
\ójeto Contratual: LocaÇão de sonorização' palco' iluminaÇão' camarote'

arquibancada, banheiro quimico, carro de propaganda móve1' trio
àrát.i"o, placas de fechámento de ferro' barricadas de ferro' qrupo

gerador, tendas e teIão de led para suprir à demanda da Secretaria de

Assistência Social de Itaituba '

MORE]RA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL'
Iegais, considerando o disposto no art '

junÁo de 1993, e a celebraÇão de Contrato
É essrsrullcrA socrAl, como CONTRATANTE e c

CONTRATADA.

no uso de
61 da Lei
entre a (o)
CARDOSO DA

CPF n"
obj eto

Àrt, 2" - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zel-ar pelo fiel cumprlmento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrência; à sua execuÇão' determinando o que for
necessário a ,.q,-rraiiração das faltas ou dos defeitos observados' e'

submeter aos seus sup;riores, em tempo hábi1, as decisÔes e as

providências que u-Ltrapassarem u "'u "o*pótência' 
nos termos da Iei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e'lou

materlais fornecidos peta CONTRATÀDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventualmente'

;;áô; a autoridade superiot a aplicação das penatidades regalmente

estabel,ecidas;

Fls-

AV TRANSAMAZONICA, 583

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ít-Í-
t- tkha'



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

III- atestar, formal-menter nos autos dos processos/ as.notas
relativas aos serviçãs prestados e/ou aos materiais fornecidos'
encaminhamento ao Ej-nanceiro para pagamênto'

AÍt. 3o - Dê-se ciência

À!t. 4" - Esta Portaria

Art. 50 - Revogam-se as

Registre-se.

., Publique-se,

Cumpra-se.

fiscais
antes do

ao servldor designado e publique-se.

de sua Publicação.entra em vj-gor na data

disposiçÕes em contrário '

AITUB PA, 26 de Eevereiro de 2018

LANGE
FUNDO M CIPAL DE

GE

DE AGUI

CONTRÀTO

A SOCIA],

FIs.-

AV TRÀNSAMAZONICA, sB3
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