
DA SILVA FILHO ,
a execuÇãq. do

:::iPortaria n"

Alt. 10 - Designar
488.801 .9I2-68, Para
contratado.

Art. 2o

I
própri
necess
submet
provid

]I
materi
obj eto
propo r
estabelecidas;

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

o (a) servidor (a) ANTONIO

acompanhar e fiscalizar

DES IGNAÇÃO DE FISCAÍ, DE CONTRÀTO J' !-.í

i +#'&'
Desígna servidor para a'companh'ar e'

ftscaLizar a execução deste conttato'
--,,íii -r.

Contrato n". 2O2AAll9 I
Ref. Processo no. PREGÃO N' 011/2020-PP

?',jeto Contratual: aqu:-siçao de gênercs aliment-icics para suprira'{aç'

.-:cessidades do Fundo Municipal de Assístência Social do Munic.rpio "de

Itaituba ' i*i-'"
o (a) Sr (a)SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR' Secretaria I'Iun ' de assistência

Social, no uso de suas atribuições feguis' considerando -o 
disoosto no "'

art. 6-l da Lei 8.666, de 21 de i''-'f'c ou'11-9l' e a celebração ae contrHiô-

entre a (o) EUNDO MUNICIPAL DE ASSIS'rENCiA SOCIAL' cor'o CONTRATANTE e

iôllÀr,oo P. RODRTGUES ETRELT-ME como coNTRATADA' ,;{[r-,
RESOLVE: I

.?t,.ne
aOt ar- a

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

- zelar pelo fiel cumprimento dÔ contrato' anotando em reoi sLro-rp"

o todas as ocorrências à sua execuÇão, áeterminando o qg" ffiff'
àrio à regularização das faLtas ou dos defeitos observados' e'
er aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisÔes e as

ências que ul-trapassarem a sua competêncj-a, nos termos da Ieii5filp"-

- avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestado* e/ou ...
.r""i.'i,i..,o11'"ff i:*:; j,:::*r?,:ij:*,;:f ,'f S::i;ff f :#:

a autoridade superior a apii-cação das penalidades' legal-mente

III- atestar, formalmente, nos autos dos processÔs, as notas

AV TRÀNSA}4AZONICA, 583

,r



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

relativas aos serviÇos prestados e,/ou aos materiais
encaminhamento ao Einanceiro parâ pagamento'

Art. 3" Dê-se ciência ao servidor designado e

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data d

Art. 5o - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

disposiçÕes em contrár j-o.

AITUBA PA, 09 de

ÀGU IAR
SSISTENC]A SOC IAL

(A) DO CONTRÂTO

fornecidos, antes do
.$dl .

^.r-l.i ^,.^-ôô

. Qi,:-e sua publrcação. '
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