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Art. 10 - Designar
488.801. 9L2-68 , Para
cont ratado .

Estado doPará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESTGNÀçÁo DE FrscÀ! DE CONTBÀTO

o (a) servidor (a) ANTONIO

acompanhar e fiscalizar

Designa servidor Para aconPa
f iscal^izat a execuÇãa deste con
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Rêf. Procêsso n". PREGÃO N' 011/202o-PP
r- jêto Coatratuel: nquisiçao de gêneros alimenticios para suprir as

rVcessidades do Fundo Mun icipal cie Ass i si-ência Socíai do !'iun ic íP'^i'#q 't
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O(a) Sr (a)SOLANGE MOREIRÀ DE AGUIAR' Secretaria Mun' de Assistêncra

Social, no uso d. ;;;; atribuiÇõês Iegais' considerando o disposto no
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DA SILVA COMERCTO E LOCAÇÃo EIRELr - ME como CONTRÂTADA' 
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DA SILVA EILHO ,

a execuÇão do

À!t. 20 - Determinar que o fiscar ora designado deverá: tidt§'gv
I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro

próprio todas as .ocorrências à sua execuÇão' determinand:"rt"r]::ds
necessário a ."g,-,ruii'ação das faLtas ou dos defeitos ob

submeter aos seus superiores, em tt*po -}'lnif 
' as decisõe-s .te as

õrã"iãã""ris que ul-trapà""ut",n u "'u to*p"tência' nos termos::..:ffi

If - avafiar, continuamente' a qual idade dos serviços' p

materiais fornecidos pela CONTRATADA, em perioaici-àade adequada ao-

obieto d.o contrato, e durante o seu periodo áe validade' eventuilTs'ffi:

il§:; ? .;;;;;;â'- ""pãio' u aplicaÇão das penaridades resa*meffie

àstãberecidas; y-*,-trn

IIÍ- atestar, f ormalmente, nos autos dos processos / as notas +Ls@'*
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serviços prestados e/ou aos materiais
.";;";i;;";eiro Para Pasamento'

fornecidos,
relativas aos
encaminhament

designado e Publiquelse '

Àrt. 3o - Dê-se ciência ao servidor

A!t. {o - Esta Portaria entra em vigor na data de

Alt.5"-Revogam-seasdisposiçõesemconlrário.
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Registre-se,

Publique-se,

CumPra-se '
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