
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESIGNÀçÃO DE FISCAI DE CONTRÀTO

Designa servidot PaÍa acomPanhar
fiscaTizar a execução deste contrato.

e

Contrato n". 20L90226
Fef. Processo rlo. PREGÃO N" 037/2019-PP
:-ojeto contratual: AquisiÇão de cimento para
Municipio de Italtuba e Eundos Munlcipais '

RESOLVE:

Àrt. 10 - Designar o(a) servidor(a) ANTONIO

488.801 .9!2-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

Portaria n"

Àrt. 2"

I-
próprio
necessár
s ubmet e r
p rov idên

atender as demandas do

o(a)Sr(a)SOLANGEMOREIRADEAGUIAR,SECRETARIAMUNICIPAL,nousode
suas atribuições legais, considerando o disposto no art' 61 da Lei
g.666, de 21 de junÁo de 1gg3, e a celebração de contratô entre a(o)
EUNDO MUNICIpAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, co*o óONTRATANTE e ADLOC LOCAÇÃO

E CONSTRUÇÃO EIRELI COMO CONTRATADA'

DA SILVA EILHO
a execução do

CPF n"
obj eto

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
todas ãs ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
io à regularização das fal-tas ou dos defeitos observados' e'

aos "érr" superiores, em tempo hábj-1, as decisÕes e as

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

II-avatiar,continuamente,aqualidadedosserviçosprestadose/ou
materlaisfornecidospelaCoNTRATADA,emperiodicidadeadequadaao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de valídade' eventualmente'
prápo, a autoridade superj-or a aplicação das penalidades Iegalmente
estabe.l-ecidas ;

dos processos, as notas fiscais
mater.iais fornecidos, antes doIII- atestar, formalmente, nos autos

refativas aos serviços prestados e/ou aos

Fls._
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Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNOO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

encaminhamento ao Einanceiro

Àtt. 3" - Dê-se ciência

Art. 40 - Esta Portaria

Àrt. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

S

FUNDO M

para pagamento.

ao servidor designado e publÍque-se'

entra em vi-gor na data de sua publicação'

disposíçÕes em contrário.

ITA TU BA PA, 12 de Junho de 2079
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