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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL

DES rGNAçÀO DE FISCÀI DE CONTAÀTO

Desiqna servidor para aconpanhar
fiscalizar a execução deste cantrato.

e

Cortrato n". 2 018 0 318
Ref. Procêsso n". PREGÃO No 081/2018-PP

. .2bjeto Contratual: Aquisição de materiais de
-necessidades do Eundo Municipal de Assistência

Itaituba-PA.

Iimpeza
Social-

para suprir
do Municipio

AS
de

O(a) ST (a)SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETAR]A MUN]CIPAL.
suas atribuiçÕes Iegais, considerando o disposto no art.
8.666, de 2l de junho de 1993, e a celebração de Contrato
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, como CONTRÀTANTE e
RODRIGUES EIRELI-ME como CONTRATADA.

RESOLVE:

À!t. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .9L2-68, para acompanhar e fiscafizar
contratado.

DA SILVA E]LHO ,
a execução do

CPF n'
obj eto

Àrt. 20 Determj-nar que o fiscal ora designado deverá:

II - avafiar, cont.inuamente, a qualrdade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em perj-odicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autorldade superior a apl- j-cação das penalidades Iegalmente
estabe.lecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas f isca j-s

l)

Fl§._

.*

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contraLo, anotando em registrÕ
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessár.io à regularizaÇão das fal"tas ou dos defej-tos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil-, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Iei;

no uso de
61 da Lei
entre a (o)
JONALDO P.

Àv TRANSAMÀZONTCA, 583



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

rel-ativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecj-dos, antes do
encam.inhamento ao Einanceiro para pagamento.

Àrt. 30 - Dê-se ciêncla

Àrt. llo - Esta Portaria

A!t. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

PubJ-ique-se,

Cumpra-se,

ao servidor designado e pub.Iique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposiçÕes em contrárao.

PA, 17 de Setembro de 2018

FUN DO CIA SOCIAI,
GEST DO CONTRATO

D

Fls._

DE
SOLANGE
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