
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO úUNICIPAL DE ÀSSISTENCIA SOCIAL

DESICNÀÇÀO DE EISCAL DE CONTRATO

Des itlna servidor p-ara acontoanhar

fiscâl1zar a execüÇãa deste contrato'
e\

Portaría no

Àrt. 1" - Des ignar
488.801 .9L2-68, Para
contratado.

o (a) servidor (a) ANTONIO

acomPanhar e fiscalizar
DA S]LVA EILHO
a execuÇão do

Contrato t". 20!90264
i,"i.-rt""""so no. PREGÃo N" 050/2019-PP
'"r jeto contratual: lo'i"i"" de eletrodoméstacos ' t't"u::"t tut tÔni cos '

Yáformática e materiais diversos pu"- utuntlnl: a demancla do Eundo

Municipal de essistêl"tlu- so"iuf do Municlpio de Itaituba'

O(A) ST (A)SOLANGE .MOREIRA 
DE AGUIAR,. SECRtrTARIA MUNICIPAL/

suas atribuições t";'ài;;'^ c-o31iaeta1ao^^ o dj soosto no arL '

8.666, de 21 de lunho áe f993' e a 
-c-elebraÇão 

de Contrato

FUNDO MUNlCIPAL »g 
..ÀSSISTEIiCTÀ 

SOCIAL, COMO CONTRATANTE C

,ãvíis 
-e- 

nl,etnos LTDA-ME comÔ coNTRATADA'

RESOTVE:

no uso de
6'1 da Lei
entre a (o)

NOVO LAR

CPF no
obj eto

Alt. 2" - Determj,nar que o fiscal ora cesignacio ceverá:

I - zelar peto fiel cumprimento do contrato' -ii::i::" 
em r:eqistro

proprlo todas as .ot:oitên<;iai 
à sua e'ecução' det'erminancio o qr-e for

necessário a t"q'lu"'"i ";-àí- 
aut rartas ãu 'dos defeitos observados' et

submeter aôs =""="- 
-=-'pãtiott" 

' em ,^tempo 
hábir ' as decisões e as

providências que ultrapà="ut"^ ' tllu .:oÀfãtênciu' nos termos da lei;

IJ - avaliar' cont inuanenue' u q1u-l :cr;dc ios re:vrcos pr'estados e/ou

materiais rotnu.:iiJ''' pti- - c-oojtoarÀ11'-- "* perioclrcrdade adequada ao

objeLo do conttut,o'--" duran.r e -, seL 'i'" 
; l' ''I l'J'" êvenLJdlrênLe'

pr3por a aJtorloade super'ot ' oot ic- 'l;o rlr oet ol ioadcs -elalmentc

Lstabelecidas;

III- atestar, formalmente' nos autos dos Processos '
as notas f iscals

ari
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,"-"Bi,t",tl,§it"jitl'íi'':i[tlt""'^'

-o 1 at.ivas aos 
^

ãiã umit'numtt"-"

' - ^ 'reslad=Iá"1ÍIl"ãát'" o

materldt-
f ornecidos '

^" e/ou aos

ãit oun un,'" t'
e Publ rque- se '

Lo.

cont r ár ro '

do

de 2019

antes

sua PublicaÇão 
'

ciência

Por!aria

ac --rvrdor desiqnado

daLa

AlT U BA

de
ert. 3" Dê-se

Alt.4o
EStA

Art'. 5" - Revogarn- 
s e

Reg i-stre-se '

Publique-se '

Curopr a- se '

entra

AS d!sPos içÕe s êtr

em vigor na

Pa, 02 oe Se-'enbrc
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