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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DES IGNÀÇÀO DE FISCÀL DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscaLizar a execuÇão deste contrato.

e

RESOLVE:

Àrt. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTON]O
488.801 .912-68, para acompanhar e fiscafizar
contratado.

DA S]LVA FILHO ,
a execução do

CPE n'
obj eto

À!t. 2" - Determinar que o fisca.I ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇào, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua compêtência, nos termos da 1ei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos servj,ços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRÀTADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades fegalmente
estabefecidas;

IfI- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fisca.is

rb._

AV TRÀNSÀI'{AZONICÀ, 583

Contrato n'. 20180317
Ref. Procêsso n". PREGÃO N' 076l2018-PP
Objêto Contratual: Àquisição de uma camj-nhonete cabj-ne dupla, 0Km, para
suprir a demanda do Eundo Municipal de Àssistência SociaL do Município
de Itaituba-PA,

O(a) Sr (a)SOLÀNGE MOREIRÀ DE ÀGUIÀR, SECRETARIA MUNICIPAL, no uso de
suas aLribuj-ções J-egais, considerando o disposto no art. 61 da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a(o)
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC]A SOCIÂL, COMO CONTRÀTANTE E DELTA VEICULOS
LTDA como CONTRÂTADÀ.



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

re.Iativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

À!t. 3' - Dê-se ciência

Àrt.4" - Esta Portaria

Àrt. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se,

entra em vigor na data de sua publicação.

disposições em contrár.io.

I TAI TUBÀ PA, 14 de Setembro de 2018

SOLÀNGE MOREIRÀ DE AGUIAR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCTAI.

cEsToR (A) DO CONTRATO
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