
Portaria no

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL

DES ICNAçÃO DE EISCÀT DE CONTBÀTO

Designa servidot Para acomPanhat
fiscalizar a execução deste contrato'

e

Contlato n". 2 018 0101
'"f. Procê§so r10. PREGÃO N" 009,/2018-sRP
\óieto Contratual: LocaÇão de sonorização, palco, iluminaÇão, camarote,

áróuiUancaaa, banheiro quimico, carro de propaganda móvef' trio
el-átrico, pracas de fechamento de ferro, barricadas de ferro, grupo

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

Àssistência Social de ltaituba.

O(a) SI (A)SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETAR]A MUNIC]PAL,

suas atrlbuições legais, considerando o disposto no arL '

8.666, de 21 de junÀo de 1993, e a celebraÇão de Contrato
FUNDOMUNIC]PALDEASSISTENCIASOCIAL,COMOCONTRATANTEC
COMERCIO E SERVIÇOS como CONTRATADA'

DA SILVA EILHO
a execução do

no uso de
61 da Lei
entre a (o)

S.A. TORRES

CPE n"
obj eto

RESOLVE:

Art. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

'88.801 .gLZ-68, para acompanhar e fiscal-izar
Wbntratado.

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

I ' zelar pelo fiel cumprirnento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrêncíai à sua execuÇão, determinando o que for
necàssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados' e'

submeter aos seus supàriores, em tempo hábiI ' as decisões e as

providências que ultrapassarem a sua competência' nos termos da Iei;

rI - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou

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

;;á;;, a autoridade superior a aptlcaÇão das penalj-dades legarmente
estabelecidas;
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:

III- atestar, formalmente. nÔs autos dos processos' as.notas
relativas aos serviços prestados e'lou aos materiais fornecidos'
encamlnhamento ao Einanceiro para pagamento'

fiscais
antes do

Art.30 - Dê-se ciênci-a

Art.4o - EsLa Porta ri a

Àrt, 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se'

entra em vigor na data de sua publicação'

disposiçÔes em contrário '

PA, 26 de Fevereiro de 2018
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