
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESTGNÀçÃo DE FrscÀr DE CONTRATO

Desiqna servidor Para
fiscafizat a execução d

Portaria no

Àrt. 1o - Designar
488 .801. 912-68, Para
contratado.

DA SILVA EILHO ,

a execução do

'?.'.1".

, .oopu rà, É$ ;ê

eslé ari tra t c.

contrato lro. 2A20AL22
Ref. Processo no. PREGÃO N' 011/2020-PP
f.i"to contratual: Aquisiçáo de gêneros alimenticios
lrracessidades do L-undo Municipal de Assistência social
Itaituba.

-'5,inF"'
O(a) Sr (a)SOLANGE MOREIRÂ DE AGUIAR' Secretaria Mun' de Assastencr.a

Social, no uso O" ""." 
atribuiÇÕes legais' considerando o disposto no

árt. ai da Lei e.eeo, Je 21 de junho t" looi' e a celebrat',.*ttt*t*
entre a(o)FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL' como C1

ROSINEIDE DOS SANTOS COMERCIO - ME como CONTRATADA ' 
t

REsor.,vE: .,.,".ill,&,.-
t.j
ClI no
cbt.qto

islt"
i

para suprar ?.s. ,""
clo flun:r:rpioisd-e

o (a) servidor (a) ANTONIO

acompanhar e fiscalizar

AiE. 2o - Determinar que o f iscal ora designado deverá: -,5,f[t5' '
r-'" 

r _ zerar peto fiel cumprimento do contrato, anotando .. ..§iraro
próprio todas as ocorrênciaã à sua execuÇão' determinando Ô oue for -f
necessário à regurarização das faftas ou 'dos defeítos ob..r.ruág";#s*
Submeter aos seus supàriores, em tempo hábil, as decisÕes "e as

providências que ultrapàssarem u "'u "ompétência' 
nos termos -da l-ei;'' " ''''*#,'

II-aval-iar,continuamente,aqualldadedosservlçosprestadoqê/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada â-o,.-.--

objeto do contrar.o,. e durante o seu periodo áe varidade, eventuãiTffi%;a
;;á;;; a autoridade superior a apricação das penaridade
estabefecidas;

fII- atestar, formalmente, nos autos dos prÔcessos' as notas f {tffi''+

AV TRÀNSAMAZONICA, 583
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3 i,!"i[",SiltsE n''t§'':i":ll t o 
"' 

o'

dôs e/oLl oos maceriais fornecidos' '1

relativas aos serviç .., q DreSta

encaminhame nto ao Einanceiro Para Pagamento '

Alt. Dê-se ciênci a ao

A!t. A" - Esta

À!t. 5" - Revo

Registre-se'

Publique-se'

CumPra-se '

servidor designado e publique-se '

na data de sua publica
Portaria entra em vigor

gam-se as disposi-ções em contrário''

de Abril

1,.'+ff$4 
:

t
-,!.4r

,ür''
dé 2020
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