
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaitu ba

FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL

DESIGI.IÀÇÃO DE EISCAI, DE CONTAÀTO

Designa servidor para acompanhar e

fiscaTizar a execução deste contrato'

contrato n"' 20190238
Rêf. Processo no. PREGÃO N' 040/2019-PP
\-pjeto contratual: AquisiÇão de materiais
ãr[.1. as necessidades do Eundo Municipal
MunicíPio de Itaituba.

Portaria n"

Àrt. 10 - Designar
488,801 .9!2-68, Para
contratado.

êsportivos e diversos Para
de Assistência Social do

O(a) Sr (a)SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR' SECRETARIA MUNICIPAL'

;;;; atrituições Iegais, considerando o disposto no art '

á.âáa, de 2l de junÁo de 1993, e a celebração de contrato
FUNDO MUNlCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO CONTRATANTE C D

SPORTS - ME COMO CONTRÂTADA.

DA SILVA EILHO
a execuÇão do

no uso de
67 da Lei
entre a (o)
A. MACHADO

CPE no
obj eto

RESOI,VE:

o (a) servidor (a) ANTONIO

acompanhar e fiscalizar

\-/ Art. 2' - Dêterminar que o fiscaf ora designado deverá:

f - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrênciaÁ à sua execução' determinando o que for
necessário a ,.gufãtiãçâo das f altas ou dos def eitos observados ' e '
submeteraosseussuperiores,emtempohábiI'1"decisõeseas
providências que ultrapassarêm u "ttu to*pátência' nos termos da lei;

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

materiais rornec:-aos-- pera CoúTRATÂDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e àurante o seu -período 
áe validade' eventualmente'

propor a autoridaâ"- ""pttitt 
a apii-cação das penaridades regalmente

estabelecidas;

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

AV TRÀNS AMÀZON ICA, 583



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

rel-ativas aos serviços prestados e'lou aos materiais
encamlnhamento ao Einanceiro para pagamento'

Art. 30 - Dê-se ciência

À!t, 4o - Esta Portaria

A!t, 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

EUN

fornecldos, antes do

ao servidor designado e publi.que-se.

de sua publicação.entra em vigor na data

disposiçÕes em contrário '

ITAITUBA PA, 03 de Julho de 2019

AGUIAR
ISTENCIA SOClAL

DO CONTRÂTOGEST

SOLANGE
MUNlCl P
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