
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DES I GNAÇÁO DE FISCÀT DE CONTBÀTO

Designa servid.or para acompanha r
fiscafizar a execução deste contrato'

para suprir
do Município

Contrato no. 20190036
'.ef,. Processo n". PREGÃO N' 001/2019-PP

YUi"to Contratual: Aquisição de gêneros alimenticios
necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social
Itaituba.

RESOLVE:

AS
de

O(a) ST (A)SOLANGE MORE]RA DE AGUIARI SECRETAR]A MUNICIPAL/

suas atribuições legais, considerando o disposto no art'
8.666, de 21 de junho de 1993, e a cefebração de Contrato
EUNDOMUNICIPALDEASSISTENC]ASOCIAL,COMOCONTRATANTEE
RODRIGUES EIRELI-ME como CONTRATADA '

DA SILVA FILHO
a execução do

no uso de
6'1 da Lei
entre a (o)
JONALDO P.

CPE no
ob; etoÀrt, 10 - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

488.801 .gl2-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

v. Art. 2 o Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fj-el cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrênciai à sua execução, determinando o que for
.,ecãssário à regularizaÇão das fal-tas ou dos defeitos observados, e,

submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisões e as

providências que ul-trapassarem a sua competência, nos termos da Iei;

II - avallar, continuamente, a qualldade dos serviços prestados e'lou

materi-aisfornecidospelaCONTRATADA,emperiodicidadeadequadaao
objetodocontrato,eduranteoseuperiododeval-idade'eventualmente'
prápor a autoridade superj-or a aplicaÇão das penâlidades legafmente
estabelecidas;

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

AV TRANSAMÀZONICA, 583
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refativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do
encamj-nhamento ao Financeiro para pagamento,

À!t. 3o - Dê-se ciência

Àrt. 40 - Esta Portaria

Art. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

\./ Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposições em contrário.

ITUBA PA, 04 de Fevereiro de 2019

SOLANGE M UlAR
FUNDO UNICI P D AS TENCIA S

ESTOR ( DO CO

AV TRÀNSÀMÀZON ]CA, 583


		2019-02-20T10:18:10-0300
	SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR:48474037204




