
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DES IGNÀçÂO DE EISCAI DE CONTRATO

Designa servidor pdra acompanhar
fiscalizar a execução deste contrato.

e

Contrato no. 2018031"2
R6f. Procêsso no. PREGÃO N' 079l2018-pp
_.»ieto Contratuel: Contratação de empresa para confecção
personalizadas e serviços gráficos para suprir a demanda da
Municipal de Assistência Socj.a.l- do Muni-cipio de Itaituba-PA

O(a) Sr (a)SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL.
suas atribuiçôes legais, considerando o disposto no art.
8.666, de 21 de junho de 1-993, e a cel-ebração de Contrato
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, como CONTRATANTE e
EIRELI-ME como CONTRATADA.

RESOLVE:

de cami-sas
Secretaria

no uso de
61 da Lei
entre a (o)

F. G. DE MELO

Art. 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .912-68, para acompanhar e fiscafizar
contratado.

DA S]LVA EILHO ,
a execuÇão do

CPE n'
obj eto

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

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faftas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

II - avafiar, contj-nuamente, a qualídade dos serviços prestados e/ou
materiai-s fornecidos peta CoNTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventuarmente,propor a autoridade superior a apli-cação das penalidades legalmente
estabeLecidas;

III- atestàr, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscars

D

Fl§._

AV TRÀNSAMÀZONICA,



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNOO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecldos, antes do
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

À!t. 30 - Dê-se ciêncla

Art. 4" - Esta Portaria

ârt. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

SOLANG
NDO MUNICI

ao servidor designado e

entra em vigor na data

disposj-çôes em contrário.

publique-se.

de sua pubficaÇão.

PA, 06 de Setembro de 2018
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