
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DES IGNÀÇÃO DE AISCA], DE CONTRJATO

Designa servidor Para acomPanha r
fiscal,izar a execução deste contrato-

Contrato n". 2OL90I2|
Êef. Processo n". PREGÃO N" 016/2019-PP
r<rjeto Contratual: AquisiÇão de pães para
Municipais de Saúde, Assistência Socia.l- e o

suprrr a
Municíplo

demanda dos Eundos
de Itaituba-PA.

o(a) sr (a)SoLANGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL, no uso de

suas atribuiçÕes legais, considerando o disposto no art ' 61 da Lei
g.666, dê 21 de junÉo de 1gg3, e a celebração de contrato entre a(o)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC]AL/ COMO CONTRATANTE C PAN]FICADORA

PIRACANA EIRELI como CONTRATADA '

RESQLVE:

Àrt. 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

488.801 .91.2-68, para acompanhar e fiscafizar
contratado,

DA S]LVA F]LHO
a execuÇão do

CPE no
obj eto

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

pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
ã" ocorrênciaÀ à sua execuÇão, determinando o que for

regul-arizaÇão das faltas ou dos defeitos observados' e'

=á,r" superiores, em tempo hábi1, as decisÕes e as
ue ultrapassarem a sua competência, nos termos da l-ei;

I - zel-ar
próprío todas
necessário à
submeter aos
providências q

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
mater.iais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente'
prápo, a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos
refativas aos serviços prestados e/ou aos

dos processos, as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do

AV TRÀNSAMÀZONICA, 583



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaitu ba

FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL

encaminhamento ao Financeiro

A!t. 30 - Dê-se ciência

A!t. 4" - Esta Portaria

Àrt. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

FUN MUNICI

para pagamento.

ao servidor designado e publique-se.

entra êm vigor na data de sua publicação '

disposições em contrário.

22 de Março de 201-9

SOLAN OR DE AGUIAR
SISTENCIA SOCIAL

GESTO DO CONTRÀTO

AV TRANSAMAZON I CA, 583

ITAITUBA _
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