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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DES IGNÀçÃO DE EISCAT DE CONTR;ATO

e

Contrato no. 20180098
Rêf. Procêsso no. PREGÃO N" 009/2018-SRP

a-rjeto Contratual: LocaÇão de sonorização, palco, iluminaÇão, camarote,
írquibancada, banheiro quimico, carro de propaganda móvel, trio
elétrico, placas de fechamento de ferro, barricadas de ferro, grupo
gerador, tendas e te1ão de ted para suprir à demanda da Secretarra de
Assistência Sociaf de Itaituba.

O(a) Sr (a)SOLANGE MOREIRÀ DE AGUIARf SECRETARIA MUNfCIPAL'
suas atribuiÇões legais, considerando o disposto no art '
8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato
EUNDO MUNIC]PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO CONTRATANTE E
SPORT -ME COMO CONTRATADA.

RESOLVE:

DA SILVA EILHO ,
a execuÇão do

no uso de
67 da Lei
entre a (o)

L. B. DE LIMA

CPE no
obj eto

Alt. 10 - Designar o(a) servidor (a) ANToNIO
488.801 .912-68, para acompanhar e fiscalizar

\_Jntratado.

materiais fornecidos peJ-a CONTRATADA, em

objeto do contrato, e durante o seu período
propor a autoridade superior a aplicaÇào
estabelecidas;

Art.2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defej-tos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisÕes e as
provldências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

I1 - avafiar. continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
periodicida ade quada
de val- idade , event lment

ades I

ao

Fl§._

AV TRANSAMÀZONICA, 583

das penali

lrzn

ga lmen

Designa servidor para acomganhar
fiscafizar a execução deste conttato.



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

SOLAN
DO MUNI C

flscais
antes do

Art. 3o - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se'

Art. 40 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçào'

Àrt. 50 - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário.

D^^ i cl- rô-êôr\L9rrL!! J!'

Publ ique-se,

Cumpra-se.

UBA PAt 26 de Eevereiro de 2018

DE AGUI
AI

oR (A) DO CONTRATO
CIA SOCIAi,

E

Ft§._

AV TRANSAMÀZON]CÀ, 583
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