
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Portaria n"

Art, 10 - Designar
488.801 .912-68, Para
contratado.

DESTGUÀÇÃo DE EISCAL DE CONTR;ATO

Designa servidor para acompanhar e

f j-scaf izar a execução deste contrato'

contrato n". 20190239
Def. Proêêsso no. PREGÃO N' 040/2019-PP
Ujeto contratual: Aquisição de materiais

",r[.ir 
as necessidades do Eundo Municipal

Munlclpio de Ita j-tuba.

esportivos e diversos Para
de Assistência Soc ial- do

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

;;;; alribuiçÕes legais, considerando o disposto no art '

e.ààA, de 21 de junÉo de 1993, e a cefebraÇão de contrato
EUNDoMUNICIPALDEASSISTENCIASoCIAL,comoCONTRATANTEe
EIRELI como CONTRATADA'

DA SILVA EILHO
a execuÇão do

no uso de
6l da Le]-
entre a (o)

E M PORTELA

CPE n"
obj eto

RESOL1IE:

o (a) servidor (a) ANTONIo
acompanhar e fiscalizar

v À!t. 2" - Determi-nar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar petÕ fiel cumprj-menLo do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrência; à sua execução' determinando o que for
necessário a ,"qrrã' j-ãiao au= f altas ou dos def eitos observados ' e '
submeteraosseussuperioresíemtempohábiI.aSdecisÕeseas
providências que uLtrapãssar"m u ""u "o*pátência' 

nos termos da Iei;

II - avaliar, cont j-nuamenEe, a qualldade dos serviços prestados. e/ou

materiais fo.r.r..iáou-- p.iu COtitnatÁOa, em perj-odicidade adequada ao

objeto do contrato, e àurante o seu -período de validade/ eventuafmente'

propor a autoridaâu- ""pãio' 
a apiicaÇão das penalidades regalmente

estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos' as notas fiscais
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refativas aos serviços prestados e/ou aos materj-ais
encaminhamento ao Financeiro para pagamento'

Art. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e

Art. 40 - Esta Portaria entra em v.igor na data

fornecidos, antes do

publique-se.

de sua publlcação '

Àrt. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-sê.

S

FUNDO

disposiçÕes em contrário.

ITUBA PA, 03 de Jufho de 2019

GU IAR
TENCIA SOC lAL

O CONTRÀT o

]T

GE MO

IC1PA],
ESTOR (

AV TRANSAMAZONICA, !


		2019-07-12T10:58:51-0300
	SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR:48474037204




