
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESIGNAÇÃO DE TISCAT DE CONTRÀTO

Designa servidor para aconpanhar
fiscafizar a execuÇão deste contÍato.

O(a) ST (a)SOLANGE MOREIRA DE AGU]AR, SECRETARIA MUNIC]PAL,
suas atribuiçÕes legais, considerando o disposto no art.
8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebraÇão de Cont.rato
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, como CONTRÀTANTE e
RODRIGUES EIRELI-ME como CONTRATADA.

RESOLVE:

no uso de
61 da Lei
entre a (o)
JONALDO P.

Art. 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
4BB.801 .91,2-68, para acompanhar e fiscalizar
cont ratado .

DA SILVA F]LHO
a execuçáo do

CPF n'
obj eto

Àrt. 2" DetermÍnar que o fiscal ora designado deverá:

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

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrênci-as à sua execuçào, determlnando o que for
necessário à regularização das faftas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua cômpetência, nos termos da lei,

II - avafiar, continuamente, a qual-1dade dos serviços prestados e,/ou
materiais fornecidos pel-a CoNTRATADA/ em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,propor a autoridade superior a aplicação das penalidades regalmente
estabel-ecidas;

l)

AV TRANSAMÀZONICA, 583

e

Contrato no. 201901-38
Rêf. processo no. PREGÃO N" 0lB/2019-pp

. )bjeto contratuar: Aquisição de produtos de limpeza, higiene, utensifios
domestlcos e outros para atender a demanda dos Fundos e secretarias do
Municipio de I ta ituba - PA.



Estado do Pará
Governo Municípal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

refativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais forne
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

1dos, antes do

Art. 30 * Dê-se ciêncla

Àrt,4" - Esta Portaria

À!t. 5o - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

so
FUNDO MU

ao servidor designado e publiq

entra em vigor na data de sua

disposições em cont rário .

BÀ

ublicação.

PA. 09 de Âbril de 2019
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