
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO íI'IUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESIGNÀçÃO DE FISCàL DE CONTRATO

Designa setvidor Para acompanhar
fiscaTizat a execução deste conttato'

Contrato t", 20190236
Ref. Procêsgo n". PREGÃO N" 039/2019-PP

jeto Contratual: ContrataÇão de empresa
Yu pu""ug..,s hidroviárias intermunicipal
demanda do Municipio de Itaituba e Eundos

Portaria no

Art. 1o - Designar
488.801 .912-68, Para
contratado.

especializada em fornecimento
e interestadual Para atender a

MunJ-cipais.

O(a) ST (A)SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL,

"ru" atrituiçÕes legais, considerando o dl-sposto no art'
á.àaa, de 27 de junÉo de 1993, e a celebração de contrato
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO CONTRATANTE E LV

TRANSPORTES EIRELI como CONTRATADA '

DA SILVA FILHO
a execução do

no uso de
61 da Lei
entre a (o)

NAVEGACAO E

CPE no
obj eto

RESOI,VE:

o (a) servidor (a) ANTONIO
acompanhar e f i scal j- zar

Art. 2" - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

Í - zela1 peJ-o fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrênciai à sua execuÇão, determinando o que for
necãssário à regularização das faftas ou dos defeitos observados' e'

submeter aos seus supãriores, em tempo hábiI' as decisões e as

p.ã"iae".lus que ultrapassarem a s'a cotpetência' nos termos da 1ei;

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

materiais fornecidos pefa CoNTRATÀDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu período de val-idade' eventualmente'

;;á;.t a autoridade superior a apiicação das penalidades Iegalmente

estabelecidas;

lII- atestar, formalmente, nos autos dos processos' as notas fiscais

Fla_

AV TRÀN SA],JÀ ZoNrcA.583



se.rviÇos prestados e,/ou aos materiais
ao Einanceiro Para Pagamento '

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vi'gor na data

fornecidos, antes do

publique-se.

de sua Publicação.

relativas aos
encaminhamento

À!t. 30

Art. ll"

À!t. 50 - Revogam-se

Regi st re- s e ,

Publique-se,

Cumpra-se '

as disPosições em contrário '

SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR

FUNDO MUNICIPAI DE ASSlSTENCIA SOCIAL
GESTOR (A) DO CONTRATO

I TAI TUBA PA, 02 de Julho de 2019

Ft8._
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