
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Portaria no

DES IGNÀÇAO DE FISCÀJ. DE CONTRÀTO

contrato n". 2 019 016 0

Rêf. Processo Íto. PREGÃO N" 02L/20I9-PP
.- jeto
demanda

o (a) Sr (a) SOLANGE
suas atrlbuiçÕes
8.666, de 21 de
FUNDO MUN IC I PAL
DISTR]BU]DORA S A

Designa setvidot Pata acomPanhar
fiscaLizar a execuÇão deste contrato.

e

contretual: Aquisição de derivados de petró1eo para suprar a

das Secretarias, Eundos de Assistência Social, EducaÇão' Saúde e

Municipio de ltaituba

MOREIRA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL,
legais, considerando o disposto no art'

junho de 1993, e a celebraÇão de Contrato
DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO CONTRÂTANTE

como CONTRATADA.

DA SILVA EILHO
a execuÇão do

no uso de
61 da Lei
entre a (o)

PETROBRAS

CPE no
obj eto

e

RESOLVE:

Àrt. 1o - Designar o(a) servj-dor(a) ANTONIO

488.801. gL2-68, para acompanhar e fiscalj-zar
contratado.

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

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprío todas às ocorrênciaã à sua execuÇão, determinando o que for
necãssário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,

submeter aos seus supàrj-ores, em tempo hábj-l, as decisões e as

providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

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

objetodocontrato,eduranteoseuperiododevalidade,eventualmente,
piáp". a autoridade superior a aplicação das penal-idades legalmente
estabelecidas i

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

Flc._
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relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Àrt. 3o Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Art. llo - Esta Portaria

A!t. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

entra em vigor na data de sua publ-icaÇão.

disposições em contrário.

BA PA, 10 de Abrif de 2019

FUNDO SOCIAL
DO CONTR,CTO

FL-

EA

]TA

SOLANGE M

ICIPAL

AV T RAN SA},!AZ ON I CÀ, 583

I
I


		2019-05-22T16:18:36-0300
	SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR:48474037204




