
Portaria n"

Art. 1" - Designar
488.801 .9L2-68, Para
contratado.

RESO!,VE:

o (a) servidor (a) ANTONIo
acompanhar e fiscalizar

DA SILVA E]LHO
a execuÇão do

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DES ICNAçÃO DE TISCÀI, DE CONTR;ATO

Designa servidot Para acomqanhar
fiscafizat a execução deste contrato,

de cozinha, oxigênio
e produtos diversos

de Saúde, Assistência
prazo de 12 meses.

e

Contrato n". 20180050
Ref. Procêsso tto. PREGÃO N' 002/2018-sRP

. Objeto Contratual: Aquisição de recarga de gás

-medicinal e solda; botijas e cilindros completos'
para suprir a necessidade das Secretarias, Fundos
Socj-af , EducaÇão e Municipio de Itaituba, durante o

O(a) ST (A)SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL,

suas atribuiçÕes legais, considerando o disposto no art'
8.666, de 2l de junÀo de 1993, e a celebração de Contrato
EUNDO MUNICIPAL DE ASS]STENC]A SOCIAL, COMO CONTRATANTE

COMERCIO DE GÁS LTDA EPP COMO CONTRATADA.

no uso de
6'l da Le i
entre a (o)
e ITAITUBA

CPE n"
ob j eto

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

I - zelat pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução' determinando o que for
necessárlo a ,.q',-rru,1ãçao au" f altas ou dos def eitos observados ' e '
submeter aos """" 

- 

"";àiior"", 
em tempo hábil, 1u d-ecisÕes e as

providêncj-as que ul-trapà""ttt^ u "'u 
to'pôtência' nos termos da Iei;

II - avaliar, continuamente' a qualidade
materials fornecj-dos pela CONTRATADA' em

ôbieto do contrato, e àurante o seu período

;;á;;; a autoridade superior a apricaÇão
estabelecidas i

dos serviços Prestados e/ou
periodicidade adequada ao

áe valldade, eventualmente '
das Penalidades fegalmente

Fl§._

AV TRANS AMAZONÍ CA? 583



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas
rel-atj-vas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos,
encaminhamento ao Fj-nanceiro para pagamento.

fiscais
antes do

Àrt. 30 - Dê-se ciência

A!t.40 - Esta Portaria

À!t. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

PubIj-que-se,

Cumpra-se.

I UL\

ao servidor designado e

entra em vigor na data

disposições em contrário.

D

GESTOR (A) DO CONTRÂTO

publique-se.

de sua publicação.

TUBA PA, 29 de Janeiro de 2018

STENCIA SOC IAL

Ft§._

SOLANG
ICI

AV TRÀNSAMÀZONICA, 583

.cu
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