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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESIGNÀÇÃO DE EISCÀL DE CONTRÀTO

Designa servidor para acomPanhar
fiscafizar a execução deste cantrato.

e

Contrato n'. 2Ci60l0í;
Ref . processo n". pl).EGÃO ti' ll 9al r:r.lt ,r-:§:i

\.,. Objeto Contratual: Re;i.srri:s de r-'r':i.r'1-rs F.1ra .1q:-ir.si::ã- di.: l 1'r*--it lv=ls '
,ler.ivacioS dê petr:o,eo para ;uOrir :, ne:,:ssiLla,je Cas S.r,:r rei-arieS. llndos
de Saúde, Assisr,encla Sccia-, E'iil:,.--ã: '- .''i;r:.---' - - de ria'tuba-
Pr:eÍeitura Munrciç'a1-Pl'11, dur,:r: í::: a t)ra'/.t) ie .l nie s 

'-'::';

Portaria n"

Àrt. 2"

O(a) SI (A)SOLANGE MOREIRA DE ÀGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL,
suas atribuições legais, considerando o disposto no art.
8.666, de 21 de tunho de 1993, e a cel-ebraÇão de Contrato
EUNDO MUNICIPÀL DE ASSISTENClÀ SOCIAL, como CONTRATANTE

COMERCIO DE COMBUSTÍVE]S LTDA _ EPP COMO CONTRATADA.

RESOLVE:

DA SILVA FILHO ,
a execuÇão do

no uso de
61 da Lei
entre a (o)

PETRODADO

CPF n"
obj eto

e

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

488.801 .9L2-68, para acompanhar e fiscal-izar
contratado.

Determinar que o f .iscal ora desígnado deve rá:

I - ze.Iar pelo fleI cumprimento do Contrato, anotando em legistro
próprio todas as ocorrências à sua êxecução, determinando o que for
necàssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e'
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e as

providênclas que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lel"

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos peta CONTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto d.o contrato, e durante o seu periodo de valj-dade, eventual-mente,
própor a autoridade superior a aplicação das penari-dades legarmente
estabelecidas,'

I
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III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas
refativas aos serviços prestados e/ou aos materia.is fornecidos,
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

flscais
antes do

Art.3" - Dê-se crêncla

Art. 4" - EsLa Portai io

À!t. 5' - Revogam-se as

Regis t re-se,

PubIíque-se,

Cumpra-se.

ao servidor desígnado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposl-çÕes em contrário.

SOLANGE MOREIRÀ DE AGUIAR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSiSTENCIA SOC]AL

GESTOR (A) DO CONTRATO

PA, 04 de Janeiro de 2018
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