
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DES rGNÀÇÃO DE FTSCAT DE CONTRÀTO

Designa servidor para aconpanha r
fiscafizar a execuÇão deste conttato.

suprrr a
Municipio

demanda dos Fundos
de ltaituba-PÀ.

e

Contrato n". 2 019 0118
Ref. Processo no. PREGÃO No 016/2019-pp

. )bjeto Contratual: Aquisição de pàes paravMunrcipais de Saúde, Assistêncla Social e o

RESOLVE:

Àrt. 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
4BB.801 .9L2-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

DA S]LVA E]LHO ,
a execuÇão do

CPF n"
obj eto

Art. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:
\'/ I - zelar pelo fieJ- cumprimento do contrato, anotando em registro

próprlo todas as ocorrêncías à sua execuÇão, determ.inando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos sêus superiores, em tempo hábiI, as decisôes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Iei,'

II - aval-iar, continuamente, a qualidade dos servíços prestados e/ou
materiais fornecidos pefa CONTRATADA, em periodj"cidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penal-idades fegalmente
estabef ecidas,'

III- atestar, formalmente, nos autos dos processosf as notas fiscais
ref at j-vas aos serviços prestados e,/ou aos materia j-s f ornec.idos, antes do

AV TRANSAMÀZONÍCÀ, 583

O(a) Sr (a)SOLANGE MOREIRÀ DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL, no uso de
suas atribuiÇões legais, considerando o di"sposto no art. 61 da Lei
8.666, de 21 de junho de 1"993, e a celebração de Contrato entre a(o)
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, como CONTRATANTE e BETIEL ARAUJO
DE ALMEIDA EIRELI _ ME como CONTRÀTADA.
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encaminhamento ao Einanceiro para pagamênto.

À!t. 3" - Dê-se cíência ao servidor designado e publique-se,

Àrt. 40 - Esta Portaria entrâ em vigor na data de sua pub.Iicação.

Art. 5" - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário.

Registre-se,

Publ ique-se,

Cumpra-se.

TÀ]TUBÂ PA, 22 de MarÇo de 2019
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