
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DES rGNÀÇAO DE FTSCAT DE CONTBÀTO

Designa servidor para aconpanhar
fiscafizar a execuçãa deste contrato,

e

Contrato n". 20180371
Ref. Procêsso n". INEXIGIBILIDADE NO 02/20L8_IL

. objeto contsetual: coNTRATAÇÃo DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS, EMv corqerqoReÇÃo Ao ANTvERSÁRro DE 162 ANos Do MUNÍcrpro DE rrArruBA.

O(A) SI (a)SOLANGE MOREIRÀ DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL,
suas atrJ-buições legais, considerando o disposto no art.
8,666, de 21 de junho de 1993, e a cel-ebração de Contrato
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC]AL, Como CONTRATANTE e C

SILVA EIRELI como CONTRATADA.

RESOLVE:

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

Alt. 10 - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801.9L2-68, para acompanhar e fiscal-i-zar
contratado,

DA SILVA FILHO ,
a execuÇão do

CPE no
obj eto

Art. 20 Determinar que o fiscal ora designado deverá:

If - aval.iar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e,/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabel-ecida s;

fII- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do

Fls._

AV TRANSAMAZONICA, 583

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularj-zaÇão das fal-tas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisÕes e as
providências que uftrapassarem a sua competência, nos termos da l-ei;
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encaminhamento ao Fj-nanceiro para pâgamento.

Àrt. 30 - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

llrt. 40 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5" - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

PA, 07 de Dezembro de 2018

OLANG AGU IAR
FUN MUNICI E SISTENCIA SOCIAl,

CONTRATOGESTOR (

Ft§__

ITAIT

AV TRANSAMÀZONICÀ, sB3
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