
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESIG:NAçÃO DE T'I SCÀL DE CONTRJATO

Desiqna servidor Para acomPanhar
fiscaLizar a execuÇão deste contrato'

e

Contrato n". 2 019 015 3

Rêf. Plocesso tto. PREGÃO N' 021l2019-PP

J:"t" contratual: Aquisição de deri-vados de

íemanaa das Secretarias, Eundos de Assistência
Municipio de Itaituba

Portaria no

Art. 1" - Designar
488.801 .912-68, Para
contratado.

petróIeo Para suprar a

Social, EducaÇão, Saúde e

O(A) ST (A)SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL,

;;;; atribuiçÔes legais, considerando o disposto no uti'
ãlãã0, a" 21 de junúo de 1993, e a cefebração de contrato
EUNDO MUN]CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO CONTRATANTE

DEBASTIANI EIRELI-EPP COMO CONTRÀTADA.

RESOLVE:

DA SILVA FILHO
a execuÇão do

no uso de
67 da Lei
entre a (o)
eR.A.

CPF no
obj etoo (a) servidor (a) ANTONIO

acompanhar e fiscalizar

Àrt. 2o Determinar que o fiscal ora designado deverá:

dos serviços Prestados e/ou
periodicidade adequada ao

áe validade, eventualmente /

das penalidades legalmente

III-atestarrformalmente,nosautosdosprocessos'asnotasfiscais

T - zelar pelo fiel cumprlmento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrênciai à sua execução' determinando o que for
necessário a ,.quruiiãfao auu faltas ou dos defeitos observados' e'

submeter aos "."r 
- 

"";ãiio."", 
em tempo hábil' 1= de-cisões e as

providências que ul-trapàs=att* u "t'" "o*pétência' 
nos termos da fei;

II - aval-iar, continuamente' a qualidade
materiais fornecidos pela CONTRATADA' em

o»j.to do contrato, e àurante o seu periodo

;;á;;; a autoridade superior a aplicação
estabefecidas;

Flô,_

AV TRÀNS ÀMÀZONlCA, 583



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

refativasaosserviçospreStadose/ouaosmateriaiSfornecidos,antesdo
encaminhamento ao Fínanceiro para pagamento'

A!t. 30 Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se'

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação'

Revogam-se as disposições em contrário'
Art. 40

Registre-se,

Publ j. que- s e ,

Cumpra-se.

UBA PA, 10 de Abril de 2019

GUlAR

EUNDO MUNÍC TENCÍA SOCIAI
GESTOR (A) DO CONTRATO

Art.5"

Fl!-
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