
Estado do Pará
Governo Municipal de lta itu ba

FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL

DESIGNAÇÃO DE T'ISCÀT DE CONTRÀTO

Designa servidot PaÍa acomPanhar
fiscafizar a execução deste contrato'

e

Contrato a". 2A\90263
Ref. Processo no. PREGÀO N" 050/2019-PP
\-rjeto Contratual: Aquisição de eletrodomésticos' eletroeletrônicos'
informática e materiais diversos para atender a demanda do Eundo

Municipal de Assistêncj-a Social- do Município de Itaituba'

Portaria n"

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

RESOLVE:

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

DA SILVA EILHO
a execuÇão do

no uso de
61 da Lei
entre a (o)
DOS SANTOS 

.\.

CPE n'
obj eto

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

suas atribuições legais, considerando o drsposto no art'
A.AAA, de 2l de junÉo de 1993, e a celebração de Contrato
EUNDOMUNIC]PALDEASSISTENC]ASoClAL,ComÕCONTRATANTEeF
REFRIGERAÇÃO EIRELI COMO CONTRATADA.

\-/ Àrt. 2" - Detêrminar que o fiscat ora llesignacio Ce-:erá:

r - 7êl,ar nelo fief cumprimenLo clo contrato' anotando em registro

o.ooiio a';á;; ;;-;corrênciai à sua execuÇão, dererminando o que for
necessário a ,"grru.fzação clas faltas cu cios defeitos observados' e'

submeteraosseussuperiores,erntempohábii'asCecisÕeseas
providências que ultrapassarem u u" (]on1p"Lência' nos termos da ler;

II - avaliar, continuamente, a qualiciacle ci's s'3'-"i;-s o:es:adcs e/ou

materiais fornecidos pera coNTRATADA, em periocliciciade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu período de vatidade' eventualmente'

propor a autoridad"" ";;;i;' 
a apiicação das penalrdades legalnente

estabel-ecidas;

III- atestar, formalmenLe' nos autos dos pllocessosr as notas fiscais

-i
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o'

serviços pr:.:ug::..J:;j:;.J:teriais 
rorneci-dos' antes

"rã rit't''t"" i ro Para

Dê-se ciência ao serv j-clor desr'snado' 

-t 
^t"" 

.::,"*caÇão.
Esta Portaria entra em vigor na oata oe

Revogam-se as disposrÇÕes en'r' contrário '

do

?k, Ç)? 'ie Setembrc de 2019

relativas aos
encaminhamenco

Art' 3o -

Att' 40 -

A!t' 5o -

Registre-se'

Publique-se '

CumPra- se '

OLANGE

EUNDO NlCÍP

A

L 3T EN

GUlAR

TO

lAL

GESTO

I
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