
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESIGNAÇÃO DE FISCÀL DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

e

Contrato n". 20170570
Ref. Processo n". PPEGÀO N" 082/2C17-PP
Ob i eto Contralual: AQU]SIÇÀO DE UM VEiCULC

DÀtES DO PROGRAYÀ BOLSA FÀMÍLIA DA

À!t. 1" - Designar o(a) servidor (a) ÀNToNIo
488.801 .912-68, para acompanhar e fiscal-izar
contratado.

NOVO OKM PARA
SECRETÀRIÀ DE

ATENDER AS
ASS ] STÊNCIANECESS I

SOCIAL

O(A) ST (A)SOLANGE MOREIRÀ DE AGUIAR;. SECRETARIÀ MUNICIPAL, NO USO dE
suas atribuiÇÕes legais, 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 ÀSSISTENCIA SOCIAL, COMO CONTRÀTANTE C DELTA VE]CULOS
LTDA como CONTRATADA.

RESOLVE:

DA SILVÀ FILHO
a execução do

CPF n"
ob j eto

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão' determinando o que for
necLssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,

submeter aos seus superiores, em tempo hábil' as decisões e as

frovidências que ultrapassarem a sua competência' nos termos da Iei"

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou

materiais fornecidos pela CONTRATÀDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de vaLidade/ eventualmente'

;;á;;. a autoridade superior a apiicação das penalidades legalmente

estabelecidas i

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos' as notas fiscais

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

Fls,_

,CV TRÀNSAMÀZONI CÀ, 583



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento,

Àrt. 3" - Dê-se ciência

Ârt. 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 contrárao.

PA, 08 de Novembro de 2011

D'
FUNDO STENClA SOC IAL

(A) DO CONTRÂTO

F13.-

IOLANG
ICIPA
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