
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Portaria n"

DES IGNÀÇÃO DE FISCÀI DE CONTRÀTO

Desiqna servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

contrato a". 20200082
Rêf. Procêsso no. PREGÃo N" 007/202o-PP

. -rrjeto contratual: Aquisição de recarga de gás de cozinha, oxigênio
Yediclnal e de sofda, vasilhames domésticos, cilindros e produtos
diversos para suprir a necessidade das Secretarias, fundos de Saúde,
Assistência Social, Educação e Municipro de Itaatuba.

o (a) sr (a) SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, Secretaria Mun. de Assistência
social-, no uso de suas atribuiÇões legais, considerando o disposto no
arL. 6'l da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração dê contrato
entre a(o)EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, como CONTRATANTE e

]TAITUBA COMERC]O DE GÁS LTDA COMO CONTRATADA.

RESOLVE:

e

Art. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

488.801 .912-68, para acompanhar e fiscafizar
contratado.

DA S]LVA F]LHO ,
a execuÇão do

CPF n"
obj eto

\-/ A!t. 20

I - zelar pelo fiel cumprj-mento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necêssário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisÕes e as

providências que uftrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - avaliar, contj-nuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela coNTRATADA/ em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,
própo, a autoridade superior a aplicação das penalj-dades legalmente
estabefecidas;

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

ÀV TRANSAMAZONICA, 583
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III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas
relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos,
encaminhamento ao Einanceiro parâ pagamênto.

fiscais
antes do

A!t. 3" * Dê-se ciência

Art. 40 - Esta Portaria

À!t. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

\ - CumDra-se.

rU

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publj-cação'

disposições em contrár j-o.

A PA, 11 de MarÇo de 2020
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