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DESIGT{ÀÇÃO DE FTSCAL D§ CONTRATC

t)ssiEtra -.et-r,li-- t- ! ,r ::i i--D;l,irr--i'
f is,:al-izat' e e-x.].'rla.- :'-:.t l r: L'Llltl l i, '.

o(a) Sr (a) SoLÀNGE MOREIRÀ DE AGU]ÀR, SECRETAR]A MUNlCIPAL, no uso de

suas atribuiÇões legais, considerando o disposto nc art ' 6-1 da Lei
g.666, de 21 de junho de 1993, e a ce,lebraçào de ccntrato entre a(o)
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO CONTRATANTI] E L DA C CORREIÀ

- EPP como CONTRATADA.

RESOLVE:

Alt. 1' - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

488 .80L .972-68 | para acompanhar e f isca.Iizar
contratado.

DA SIIVÀ F] LHO

a execuÇão do
CPE no
obl eto

À!t. 2" - Determinar que o,f+Scal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel Cumprimento do contrato, anc tando em regiStrÕ
próprio tod.as as ocorrências à sua execuÇão, deternrinando o que for
iecêssário à regularizaÇào das faltas ou dos defeit:s observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, âii decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nÔs termos da lei;

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos servi:oS prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRÀTADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,
prápo, a autoridade superior a aplicação das penaiidades legalmente
estabefecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos cios processos, as nÔtas fiscars
relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fc:necidos, antes do
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encaminhamento ao Financeiro para pagamento '

Alt. 3" - Dê-se ciência ao servidor designadc e pur llque- j'i'

Art. 4" - Esta Portar.ia entra em vlgor na date '1e la publ-lcação '

Àrt. 5" - Revogam-se as disposiçÕes em ccntráric'

Registre-se,

Publique-se

Cumpra-se.
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