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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DES IGNÀÇÃO DE EISCÀI, DE CONTR,ATO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

e

Contlato a". 20200143
Rêf. Processo no. PREGÃo N" 014/2a2a-PP
':jeto Contratual: Aquisição de pães para suprir a

Yecretarias, Eundos de Saúde, Assistência Social, EducaÇão
de Itaituba.

DA SILVA EILHO ,
a execuÇão do

demanda das
e MunicÍpio

CPF no
obj eto

O(a) Sr (a)SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, Secretaria Mun. de Assistência
Social, no uso de suas atribuições Iegais, cons.iderando o dj-sposto no
art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato
entre a(o)EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIÀL, como CONTRATANTE e

PANIEICADORÂ PIRACANA E]RELI COMO CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 10 - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .912-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

À!t. 20

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em reglstro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necêssário à reguJ-arizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisôes e -as

providências que ul-trapassarem a sua competência, nos termos da Iei,'

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de vafidade, eventuafmente,
própo. a autoridade superior a aplicação das penalidades fegalmente
estabelecidas;

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

Determinar que o fiscal ora designado deverá:
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serviços prestados e'lou aos materials
-;à';i;;";;iro Para Pasamento'

Dê-se ciência ao servidor designado e

A!t.3"

À!t. 40 Esta Portaria enlra

fornecidos, antes do

publique-se '

de sua PublicaÇão '

reLativas aos
encaminhament o

em vigor na data

as disPosiçÕes em cont rá r io '
A!t. 5" - Revogam-se

Registre-sel

Publique-se,

Cumpra-se '

FUNDO

UBA DÀ 28 de Abril de 2020
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