
Portari-a n "

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESTGNAçÀO DE FISCÀI DE CONTRÀTO

Desiqna servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

Iimpeza, higiene, utens i 1i os
dos Fundos e Secretarias do

Contrato n". 2 019 014 5
Rêf. Procêsso no. PREGÃO No 018/2019-pp
Objeto Contratual: AguisiÇào de produtos de

vdomésticos e outros para atender a demanda
Municipio de Itaituba-PA.

O(a) SI (a)SOLANGE MOREIRA DE AGU]AR, SECRETARIA MUNICIPAL,
suas atribuições legais, considerando o dlsposto no art.
8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebraÇão de Contrato
EUNDO MUNIC]PÀL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Como CONTRATANTE
BATISTA DA SILVA EPP - ITAERIOS como CONTRATADA.

RESOI,VE:

no uso de
6'l da Le i
entre a (o)
e PEDRO I

Àrt. 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .912-68, para acompanhar e fiscal-izar
contratado.

DA S]LVA EILHO ,
a execuçâo do

CPF n'
obj eto

Art. 2" Determinar que o fiscaJ- ora deslgnado deverá:

r - zelar pelo fiel- cumprimento do cont.rato, anotando em registropróprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que fornecessário à regularlzaÇão das faftas ou dos defeitos observados, e.submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e asprovidências que urtrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;
II - avaliar, continuamente, a qualidade

materiais fornecidos pela CONTRATÀDA, emobjeto do contrato, e durante o seu períodoprôpor a autorj-dade superior a apl-1caÇào
estabel"ecidas;

IfI- atestar, formal-mente, nos autos dos

dos serviços prestados e /ou
periodicidade adequada ao
de validade, eventualmente,
das penalidades legaJ.mente

processos, as notas fiscais

DE

AV TRANSA.IIAZON ICA, 5Ê3



relativas aos
encaminhamento

Àrt. 3o

Estado do pará

', " 
o oo ilLnllli#i BE'Xl Llr",'Ji,:f 3 o 

",o.-

s_erviços prestados e,/ou aos materiaisao Financeiro para pagamento,

Dê-se ciênc.ia ao servidor designado e
Àat. {" - Esta portaria

Àrt, 5" - Revogam_sê as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

EUNDO

fornecidos, antes do

publlque-se.

sua publicação.entra em vigor na data de

disposições em contrário.

ITA UBA
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PÀ, 09 de Àbrit de 2019
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