
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL

Designa servidor para acomPanhdr
fiscafizar a execução deste conttato.

e

Coatrato n". 2A190L29
Ref. processo no. PREGÃO N' 008/2019-PP
1bjêto Contratual: Aquisição de material de expediente e

vsuprir as necessidades da Secretaria de Assistência Social
de l taituba- PA.

diversos para
do Municipio

O(a) ST (A)SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL,
suas âtribuições legais, considerando o disposto no art'
8.666, de 21 de junho de 1993, e a cefebração de Contrato
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, como CONTRATANTE e
OLIVEIRA EIRELI como CONTRATADA.

RESOLVE:

DA S]LVA FILHO ,
a execução do

no uso de
6'1 da Lei
entre a (o)

I/,]. M. LIRA DE

CPE n"
obj eto

Àrt. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .912-68, para acompanhar e fiscal-izar
contratado.

Art. 20 Determinar que o fiscal ora designado deverá:

Í - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em .regj-stlo
próprio todas ãs ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necãssário à regularizaÇão das fal-tas ou dos defeitos observados, el
submeter aos seus superiores, em tempo hábj-1, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da l-ei;

II - avalj-ar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela coNTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, event ua.l-mente,
prápo, a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabefeci-das;

III- atestar, formafmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
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refativas aos serviços prestados e,/ou aos materlais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Financeiro para pagamento,

A!t. 3" Dê-se ciência ao servidor desiqnado e publique-se.

de sua publicação.Art.4" Esta Portar.ia entra em vigor na data

Art. 5" - Revogam-se

Registre-se,

Publ.ique- se,

Cumpra-se.

as disposiçÕes em contrário.

FUNDO

]TUBÂ PA, 02 de Abril de 2019

DE
DE AGUIAR

SISTENClÀ SOCIA],
GE sroR §0hngp0l00i|}@fl ff

Sccrctaca iíun, r1: l:ir;tiru sodal

oeffi o, re l,CA miltoi7 d€ 0u0tn0li

SOIANGE

I

I

AV T RAN SAI',1A Z ON I CA, 583


		2019-05-03T14:38:41-0300
	SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR:48474037204




