
DESIG:NAçÃO DE FISCÀT DE CONTR,àEO

Designa setvidor Para acomPanhar
fiscafizar a execução deste contrato'

e

Portatie no

Contrato ío. 2AL90212
Ref. Processo no' PREGÃo N" 055/2019-PP
Objeto ContratuêI : Aquisição de materiais de

rv elátrico para atender a demanda do Eundo

Socia I '

construção, hidráuIico e

Municipal de As s istência

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

"ru" 
atrituições legais, considerando o disposto no art'

á.àAA, de 21 de junho de 1993, e a celebração de contrato
FUNDoMUNICIPALDEASS]STENCIASOCIAL,ComoCONTRATANTEe
EREITAS COMERCIO como CONTRATADA'

DA S]LVA FILHO
a execuÇão do

no uso de
6l da Ler
entre a (o)

MARIA A DE

CPE n"
obj etoAtt. 1o - Designar

488.801 .912-68, Para
contratado.

RESO1VE:

o (a) servidor (a) ANTONIO
acompanhar e f iscal-izar

A!t. 20 Determinar que o fiscal ora designado deverá:

zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
ioáu" ã" ocorrênciai à sua execuÇão, determinando o que for
io à regutarização das faftas ou dos defeitos observados' el
-- aos "áu" 

superiores, em tempo hábiI' as decisões e as

cias que uftrapassar.* u "uu 
competência' nos termos da fei;

I_
próprio
necessár
submeter
provi dên

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

materiais fornecidos pefa CONTRÂTÀDA' em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de valldade' eventualmente'

;;õ;; a autoridaa.- "'lpãiot 
u apiicação das penaridades regalmente

estabelecidas;

TII-atestar,formalmenternosautosdosprocessos'asnotasfiscais

(

Fl'_

ÀV TRANSAMÀZ oNlCÀ,583

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



re lat i-va s aos
encami nhament o

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

ruuoõúuHiôrpÀl oe ÀsstsrerclA soclAL

serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos'
"uã ri"""ã"iro Para PagamentÔ '

Att. 3o - Dê-se ciência

À!t. 40 - Esta Portaria

Art. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Pub I ique- se ,

CumPra-se '

FUNDO

servidor designado

antes do

e publique-se '

de sua Publicação '

ao

entra em vigor na data

di sposições em contrário '

AR

TENCIA SOClAL

DO CONTRÂTO

PA, 23 de Setembro de 2019

DE

T

AI TU

LANGE
NIClP

TRAN SAMAZ ON Í CA, 583
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