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DES IGNAÇÃO DE FISCAI, DE COÚTRÀTO

Designa servidor p-ara acompanhar

fiscàfizar a execução deste contrato'

*

contrato no. 201"90308

*ãi. ,to"""so no' INExIGIBILIDADE No 005/2019-IL

,iêto contratuat: cot':rnaTAÇÃo DE EMPRESA llli-i=lt
;'fi;;.;;";i*totÉ,o "EDUARD. cosrA" EM coMEMoRAÇAo

ONOS OO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA'

Portaria n"

Àrt. 1" - Deslgnar
488.801 .912-68, Para
contratado.

ALIZAÇÀO DE SHOVü.

DO ANIVERSÁRIO DE
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163

CPE no
obl eto

O(a) Sr (a)SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR' Secretaria Mun' de Assistência

socj-ar, no uso dt ";;:'^;i 
tiuuiç0" " rug'i"' considerando o dj-sposto no

arL. 6'1 da Lei a'ooo,' ãe )í at 
-l'unno a;1oo:' e a cerebração de contrato

enLre a (o) EUNDo rlutlicip'aí'pi- e'ssrTen'cri- 
-sãcrel' 

como 'coNrRArANrE 
e c

ão*õõto'JÁ srlve ETRELT como coNTRATADA'

RESOÍ,VE:

o (a) servidor (a) ANTONIO

acompanhar e fiscalizar
DA SILVA FILHO
a execuÇão do

À!t. 2o - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro

proprio ."o?. .i:..,",i'r:';u&:.1:5;J' r:1?"il::;*ii.í;;:"+'l:.*"""'ã::' '::
necessário à regur'
submeter aos ="'""'"íiãi"ioit"' :1 ^:'";* 

- hábil' as dêcisÕes e as

providência. out u"'J;ã;;;;;* ' "'-'u 
to'ioSJuntiu' 'iot termos da rei;

1I - avalÍar' continuamente' -u--q:* 
i dade dos serviçJs prestados e/ou

ma r e r i a i s r o. nu. i ao'l' 
"p Ji"'- 

".*i,*tlÀ'* 
r.n ;""'xll;x:""r:::::i*:..::

§;;;;-ã; contrato, e durante o seu pe-rr'Quu 
ãã" 

"i"nrriaua"t regarmente

o.ópo. a autoridadt= ="";; l; t a apricação das pena I rdao

Lstàberecidas; . as notas fiscais
III- atestar, formalmente, nos autos doS proceSSoS, aS
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Dê-se ciência ao servidor designado e

portaria entra em vigor na data

disPosiçÕes em contrário '
Revogam- se
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EUNDO DO ; CONTRAT o

fornecidos' antes do »

publique-se '

de sua Publicação '

19 de Novembro de 201-9 ;

rêIalivas aos
ãnc ami nhament o

A!t' 3" -

Àrt' 4o -

Att' 5o -

Esta

Rêgistre-se'

Publ ique - se '

Cumpra-se '
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