
Portaria no

Art. 1" - Designar
488.801 .912-68, Para
contratado.

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESOLVE:

o (a) servidor (a) ANTONIO

acompanhar e fiscalizar
DA SILVA FILHO
a execução do

DES IGNAÇÃO DE EISCÀT DE CONTR;àTO

Designa servidor pata acompanhar e

fiscafizar a execução deste contrato'

contrato no. 20190038
Ref. ProcesEo no' PREGÃO N" 001/2019-PP
')iêto Contratual: Aquisição de gêneros alimentícios

Yeáessidades do Eundo Municipal de Assistência Social
Itaituba.

para suprrr
do MuniclP j-o

AS

de

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

",-ru" 
atribulções legais, considerando o disposto no art '

a.ààa, de 2l de junÉo de 1-993, e a celebração de contrato
FUNDoMUNICIPALDEASSISTENCTASoC]AL,ComoCONTRÂTANTEeJ
SOUSA-ME como CONTRATADA '

no uso de
61 da Lei
entre a (o)

J. S. DE

CPF n'
obj eto

Àrt. 2" - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

T - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão' determinando o que for
necessário a regufaiização das fal-tas ou dos defeitos observados' e'

submeter aos seus sup;riores, em tempo hábiI' as decisÕes e as

prãrriàc""ius que ultrapassarem u ""a to*pãtência' nos termos da lei;

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

materiais fornecidos pela CONTRATÁDA' em per'iodicj-dade adequada ao

objetodocontrato,eduranteoseuperíododevalidade'eventualmente'
;;;ôt a autoridaae- suferior a apiicação das penalidades legalmente

estabelecidas;

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

AV TRÀN SAMAZONI CA, 583



Estado do Pará
Govêrno Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3" - Dê-se ciência

Àrt. 40 - Esta Portaria

A!t. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publ- i que - se ,

Cumpra-se.

ao servidor designado e

entra em vigor na data

dlsposiçÕes em contrário.

DE

publique-se.

de sua pubficaÇão.

BA PA, 04 de Fevereiro de 2019

FUN
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