
Portaria n"

Contrato n". 20110542
Ref. Processo n". DI S PENSA

-Ob jeto contratual: :ocÀÇÀo
ASSlSTÊNC]A SOCIAL CRAS ]].

I-
própri o
necessár
submeter
providên

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESIGNÀÇÃO DE EISCÀT DE CONTRÀTO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscafizar a execllÇão deste contratc:.

e

DE

DE

LlCrrAÇÀO N" 150 92 017 / 0 0l-DL
]MÓVEL DO ÀNEXO DO CENTRO DE REFERENCIÀ DE

O(a) ST(A) SOLANGE MOREIRÂ DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL,
suas atribuições legais, considerando o disposto no art '
8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebraÇão de Contrato
FUNDO MUNICIPAL DE ÀSS]STENCIA SOCIAL, COMO CONTRÀTANTE E

SILVA TELES COMO CONTRATÀDA.

DA S]TVA EI LHO

a execuÇão do

no uso de
6'7 da Le i
entre a (o)

RAIMUNDO DA

CPE no
obj eto

RESOLVE:

À!t. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANToNIO
488.801 .9L2-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

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

zelar pelo fiel cumprj-mento do contrato, anotando em registro
todas ãs ocorrênciai à sua execuÇão, determinando o que for
io à regutarização das faltas ou dos defêitos observados' el

aos "Ér" 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as

cias que uftrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qual'idade dos serv.iços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodj.cidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu período de validade' eventualmente'
p.ápo, a autoridade superior a aplicação das pena.Iidades legalmente
estabelecidas;

dos processos, as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do

III- atestar, forrnalmente, nos autos
relativas aos serviços prestados e/ou aos

Flr-

ÀV TRÀNSÀMÀZON ICÀ, 583



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Àft. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se-

Àrt. á" - Esta Portaria

Àrt. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra- se .

entra em vj-gor na data de sua publicação-

disposiçôes em contrário.

UBA PA, 02 de Outubro dê 2017

SISTENCIA SOCTAl,
GESTOR (A) DO CONTRÀTO

nr.-

SOLANG
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