
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DES IGNAçÃO DE EISCÀI DE CONTBÀTO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

para sup.r r r
do Mun j-ciPio

Contreto n". 20190039
Ref. Processo no. PREGÃo N' 001,/2019-PP

'jeto Contratual: AquislÇão de gêneros alimentícios
\-./necessaoaoes oo t undo Municipal de Assistência SociaI
Itaituba.

RESOLVE:

AS

de

O(a) SI (A)SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPÀL,
suas atribuiÇÕes legais, considerando o dlsposto no art '

8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato
FUNDO MUNICIPA], DE ASS]STENCIA SOCIAL, COMO CONTRATANTE C C

COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI ME COMO CONTRATADA.

DA SILVA FILHO
a execução do

no uso de
61 da Lei
entre a (o)
L DA S ILVA

CPE no
obj etôAlt. 10 - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

488.801 .gt2-68, para acompanhar e fiscalizar
côntratado,

Art. 20 - Determinar que o fiscal- ora designado deverá:

I - zelar pelo fief cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas ás ocorrênciaé à sua execução, determinando o que for
necãssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, el
submeter aos seus superiores, eÍn tempo hábif, as decisões e as

provi.dências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

II - avafiar, continuamente, a quatidade dos serviços prestados e,/ou

materj-ais fornecidos pel-a CoNTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e àurante o seu periodo de val-i-dade, eventualmente,
prápo, a autoridade super.ior a apl-icaÇão das penalidades legalmente
estabel-ecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais

o
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Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

rel_ativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do

encaminhamento ao Financej-ro para pagamento'

Àrt, 3o Dê-se ciência ao servidor designado e publ ique-se .

de sua publ icação .A!t. 4o - Esta Portaria

A!t. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

entra em vigor na data

disposiçÕes em cont rário .

TAITU PA, 04 de Eevereiro de 2019

SOLAN
DO MUNIC

GUIAR
SISTENClA SOCIAL

T R (A) DO CONTRÀTO
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