
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESIGNÀÇÃO DE FISCAI DE CONTR,ATO

Portaria no

Contrato t". 20200120
Rêf. Plocesso Íto. PREG.ÀO N' 011/2020-PP
' jêto Contratual: Aquisição de gêneros afimentícios
)#cessidades do Eundo Municipal de Assistência Social
Itaituba.

Designa servidor para aco
fiscafizar a execução deste

' :--]raar, e
' :r ira td.

para suprlr as
do Municipio- de

''6Ê'
ü

O(a) Sr (a)SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, Secretaria Mun. de a."l1t-
SoeiaI, no uso de suas atribuiçÕes legais, considerando o,disposto no
arl .61 da Lei 8.666, de 21 de junho de l-993, e a celebração de Contrato
entre a (o)EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, como CONTRATAN.TI*f 

_

PEDRO I BATISTA DA SILVA EIRELI - EPP comô CONTRATADA. I *'r:

RESOLVE:

À!t. 10 - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

488.801. 9L2-68 , para acompanhar e fiscalizar
contratado.

{
Àrt. 2o - Determinar quê o fiscal ora designado deverá' ..r,,..* "it}.
I - zelar pelo fiel cumprimentc cio con-.rato, anotando em re'gisüro

próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, cieterminando c que for
necàssário à regularização das faltas ou dos de:ertôs observado.s,.-e,.
submeter aos seus superiores, eÍrr Lenpc hábil, as decrsÕes . e §as
providências que ultrapassarem u ,ru ."rpátênc:a, r:c-q i-elrr'cs da leil

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos servlços prestadop 'fldir
materiais fornecidos pela coNTRATADA. em periodicidade adequada ao

objeto do contt ato, e durante o seu período de vatidade, eventuafmente,
p.ópor a autoridade superior a aplicação das penalidades lega-hg!€
estabelecidas; 1

IfI- atestar, formalmente, nos autos dcs processcs, as nÔiâs fiscais
, d}

DA SILVA FILHO ,
a execuçáo do

aiPl'r'
rla r e 1-a

ÀV TRAN SAI'4ÀZ ON I CA , 5 B 3



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

refativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos'
encaminhamenlo ao Einanceiro para pagamento'

Àrct. 30 pubLique-se.

a. rL.lS ('. i)

i'-4,t

ôur)lrcacao..'**t
aArt. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

disposiçôes em contrário '

A
NCIA SOC IAL

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data de suaA!t. 4"

ITUBA PA, 09 de Abril QP
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