
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DES rGl[ÀçÃO DE ErSCàI, DE CONTRjLTO

Designa servidot Para acomPanhat
fiscafizat a execuÇão deste conttato'

e

CoÍrtrato n". 2 019 0164
Ref. Proêê§so no' PREGÃO No 021l2019-PP
cbjeto contratual: Aquisição de derivados de

\-demanda das Secretarias, Eundos de Assistência
Municipio de Itaituba

Portaria n"

O (a) Sr (a)SOLANGE
suas atribuiÇÕes
I .666, de 21 de
FUNDO MUN ICI PAL
OLIVEIRÀ EIREL] -

À!t. 1o - Designar
488.801 .9!2-68, Para
contratado '

petróleo Para
Soc.ia f , EducaÇão,

suprir a
Saúde e

MORE]RÀ DE AGUIAR, SECRETARIA MUN]CIPAL,
Iegais, conslderando o disposto no art'

junho de 1993, e a celebração de Contr:ato
ót assrsrrtlclA SOCIAT, como CoNTRATANTE ê

ME como CONTRÂTADA.

DA SILVA EILHO ,
a execuÇão do

no uso de
67 da Lei
entre a (o)
JDCDE

CPF n"
obj etoo (a) servidor (a) ANTONIO

acompanhar e fi scaf i zar

A!t. 20 Dêterminar que o fiscal ora designado deverá:

I
própri
necess
submet
provi d

- zelar peto fiel cumprimento do contrato, anotando em reqlstro
o todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
ário à regularização das faltas ou dos defeitos observados' e'
er aos seus superiores, em tempo hábil' as decisÕe-s e as

ênclas que ultrapassarem a sua comp'tência' nos termos da 1ei"

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

materiais fornecidos pela CONTRÀTÀDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventualmente'

;;ô;; a autoridade superior a apij-cação das penalidades legalmente

estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos' as notas fj-scais

Fl.

AV TRÂNSAMAZONICA, 583

RESOI.VE:



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO iIUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

rel-ativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art. 30 - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Àrt. 4o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação'

Art. 50 - Revogam-se as disposiÇões em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra- s e .

AI TUBA PA, 1"0 de Abril- de 2019

AG
CIA S OC IAL

DO CONTRATO

Fl6-

DO MUNICI
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AV TRÀNSAMAZONICA, 583
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