
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESTGNAçÂO DE EISCAL DE CONTRJATO

Designa servidot Para acomqanhaL
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

construÇão, hidráufico e

Municipal de Assistência

e

Contrato n". 20L90211
Ref. Procêsso Íro. PREGÃO N' 055/2019-PP
Objeto Contratual: Aquisição de materiais de

\z elétrico para atender a demanda do Fundo
SociaI.

o(a)Sr(a)SoIANGEMOREIRADEAGUIAR,SECRETARIAMUNICIPAL,
suas atribuiçÕes legais, considerando o disposlo no art'
8.666, de 2L de junÉo de 1993, e a cefebração de Contrato
EUNDoMUNICIPALDEASS]STENC]ASoCIAL,comÕCONTRATANTE
MANAU S LTDA como CONTRATADA.

DA SILVA FILHO
a execuÇão do

no uso de
61 da Lei
entre a (o)
e ELETRICA

CPE n"
obj etoAlt. 10 - Designar

488.801 .912-68, Para
contratado.

RESOLVE:

o (a) servidor (a) ANTONIo
acompanhar e fl scaf i zar

Axl. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

T - zelar pelo fief cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão' determinando o que for
necessário à regufarizaÇão das faltas ou dos defeitos observados' el

submeter aos "",-r" 
- 
""fàtiores, 

em tempo hábil' 1" decisões e as

providências que ul-trapã"sutum u 
"'-'u 

to*pàtêncj-a' nos termos da fei;

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

materiais ror.,e.ioo"- 
-Çiu coúrRerÀoa, em periodicj-dade adequada ao

obieto do contrato, e ãurante o seu periodo áe valldade' eventualmente'

;:§:; : .;;;;;;;â"" ";;;r:; 
a apiicação das penalidades r-esarmente

êstabêIecidas;

TII- atestar/ formalmente' nos autos dos processos' as notas fiscais

Flê._
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,, *, 3 i'{,",í[', J[i tE' l3!t§'':i'Hl3o "'o'-

re rar ivas ..: 
- "::"i:::"::i::'S::" "J:;i:;late 

r i a i s

encaminhamento ao t rr

fornecidos, antes do

publique-se '

de sua Publicação '
A!t. 3o Dê-se ciência ao servidor designado e

À.rt. 4o - Esta Portaria

À!t. 5" - Revogam-se as

Registre-se'

Publique-se '

CumPra-se '

entra em vigor

disPosiçÕes em

na data

contrário '

UBA - PA, 23 de Setembro de 2019
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