
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESIGNAÇAO DE !'ISCÀÍ. DE CONTRJATO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

Iimpeza, higlene, utens í f ios
dos Eundos e Secretarias do

e

Contrato no. 2019A14I
Ref. Processo n". PREGÃO N" 019/2019-pp
Objeto Contratual: Aquisição de produtos de\domésticos e outros para atend.er a demanda
Município de Itaituba-pA.

O(a) ST (a)SOLANGE MORE]RA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL,
suas atribuiçôes legais, consi.derando o dj-sposto no art.8.666t de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC]A SoC]AL, Como CONTRÀTÂNTE
COMERC]O DE VARIEDADES EIRELI como CONTRATADA.

RESOLVE:

no uso de
bt da Ler
entre a (o)
E R CUNHA

Art. 1o - Designar o(a) servldor (a) ANTONIO
488.801 .912-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

DA SILVA EILHO ,
a execuÇão do

CPE no
obj eto

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

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em reg.istropróprio todas as ocorrênci-as à sua execuÇão, determinando o que fornecessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,submeter aos seus superÍores, em tempo hábil, as decisÕes e asprovi,dências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da l-ei;

rr - avaliar, continuamente, a quaridade dos serviços prestados e/oumateriais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada aoobjeto do contrato, e durante o seu periodo de varidade, eventualmente,propor a autoridade superior a ap1lcação das penalidades legalmente
estabelecidas,'

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

o

AV TRANSAMÀZON]CA, 583



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

re.l-at.ivas aos serviços prestados e./ou aos materiais f ornec j_dos, antês do
encaminhamento ao Pinanceiro para pagamento.

Art. 30 - Dê-se ciência

À!t.4o - Esta Portar.ia

Àf,t, 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposiçÕes em contrário.
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