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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESfGNÀçAO DE FISCAI, DE CONTRJÀTO

Designa servidor para acomPanhar
fiscafizar a execução deste contrato,

e

DA SILVA EILHO
a execução do

no uso de
61 da Lei
entre a (o)

F. G. DE MELO

CPE n"
obj eto

O(A) SI (A)SOLANGE MOREIRA DE AGU]AR, SECRETARIA MUNICIPAL,
suas atribuiçôes legais, considerando o dj-sposto no art'
8.666, de 21 de junho de 1993, e a cel-ebração de Contrato
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO CONTRÂTANTE E
EIRELI-ME como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

À!t. 1ô - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801.9L2-68, para acompanhar e fiscafizar
contratado.

À!t. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

IfI- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais

I - zelar pelo fj-el cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas ás ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necãssário à regularização das faftas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisÕes e as

provldências que ultrapassarem a sua competência, nos telmos da fei;

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiaj-s fornecidos pela coNTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de vafidade, eventualmente,
própo, a autoridade superior a aplicação das penalidades fegalmente
estabelecidas;

Ft§__

AV TRÀNSAMAZONICA, 583

Contrato d". 20L90216
Ref. Processo no. PREGÃO N' 033/2019-PP
rbjeto contratual: contrataÇão de empresa para confecção de camisas

\ersonalizadas e serviços gráficos para suprir a demanda do Eundo

Municipal de Assistência Social- do Municipio de Itaituba-PA'



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

relatj-vas aos serviços prestâdos e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encamlnhamento ao Financeiro para pagamento.

Àrt. 3" - Dê-se ciência

À!t. 40 - Esta Portaria

À!t. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua pubficaÇão.

disposições em contrário.

FUN

TUBA PA, 13 de Maio de 2019

DE AGUIAR
DE SISTENClA SOCIAL

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

Ft§._

SOLAN
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