
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DES IG}IAçÃO DE EISCÀT DE CONTRJLTO

Designa servidor Para acomPanhat
fiscaLizar a execução deste contÍato-

construÇão, hidráulico e
Municlpat de Assistência

Contlato a". 20L902] 0

Rêf. Processo n". PREGÃO N" 055/2019-PP
Objeto Coatratual: Aquisição de materiais de

v elétrico para atênd.er a demanda do Eundo
Social.

O(a) ST (A)SOLANGE MORE]RÂ DE AGUIARI SECRETARIA MUNICIPAL,
suas atribuiÇões Iegais, conslderando o disposto no art '
8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato
EUNDO MUNIC]PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO CONTRATANTE E

COMERCIO - ME como CONTRATADA.

RESOLVE:

DA SILVA FILHO ,
a execução do

no uso de
61 da Lei
entre a (o)
J S EELIX

CPF n"
obj eto

Art. 10 - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

488.801 .gL2-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado,

A!t. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zeLar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necãssário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil-, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

fI - avaliar, continuamente, a qualidadê dos servj-ços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CoNTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de val-idade, eventual-mente,
prôpor a autoridade superior a aplicaçáo das penalidades legalmente
estabefecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
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e



relativas aos
encaminhamento

A!t. 30

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

ru r..r oõir u-NiôlpÃi' ô e hsst sre Hc lA so c IAL

serviços prestados e/ou aos materiais
"ãã'ri"""ãuiro Para Pagamento '

Dê-se ciência ao servidor desÍgnado e

fornecidos, antes do

publique-se '

de sua Publicação '
Àrt. 40 - Esta Portaria

A!t. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

SO

FUNDO

entra em vigor na data

em contrário '

PA, 23 de Setembro de 2019
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