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A!t. 10 - Designar
4 8 8 . 8 0l. . 91.2- 68 , Para
contratado,

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESOL\IE:

o (a) servidor (a) ANTONIO
acompanhar e fj-scalizar

DA SILVA E]LHO
a execuÇão do

DESIGNÀçÃO DE FISCAI, DE CONTRJATO

Designa servi'dor para acampanhar e

fiscaLizar a execuÇão deste contrato'

Contlato no' 20200078
Rêf. Procêsso no. PREGÃo N" a01 /2a24'PP

^bjeto contratual: Aquisição de IeCarga de gáS de cozinha,

\,reáicinat e de so1da, vasj-Ihames domésticos, cil-indros e

ái.r"t"o" para suprir a necessidade das Secretarias' Fundos

Assistência Sociaf, EducaÇão e Município de Itaituba '

O (a) Sr (a) SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, Secretaria Mun' de Assistência
SociaI/nousodesuasatribuiçÕesfegais'consi-derandoodispostono
art. 67 da Lei g.eeO, àe 21 de Sunho de 1993' e a celebraÇão de Contrato
entre a(o)EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL' como CONTRATANTE e

ROSINEIDE DOS SANTOS COMERCIO como CONTRATADA'

oxigênio
produtos

de Saúde,

CPE n'
obl eto

\-/ A!t. 2" - Determinar que o fiscaf ora designado deverá:

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrênciaá à sua execuÇão' determinando o que for
necessário à regulaiização das faltas ou dos defeitos observados' e'

submeter aos seus supàriores, em tempo hábit, as decisões e as

providências que urtrapassarem u 
"r.ru "olnpêtência' 

nos termos da 1ei;

1I - avaliar, continuamente,
materiais fornecidos pela CONTRATADA' em periodicidade

odo de validade,seu pelr
a aplicaç

a qualidade dos servrços prestados e/ou
adequada ao

eventuaobjeto do contrato, e durante o

prãpor a autoridade suPerior
estabefecidas;

ão das Penalidades
lmente,
a.l-ment e

D

s63 tY



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNOO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IÍI- atestar, formalmente, nos autos dos processos' as.nÔtas
relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiâ1s fornecidos'
encaminhamenLo ao Financeiro para pagamento'

fiscais
antes do

À!t. 30 - Dê-se ciência

Art. 40 - Esta Portaria

Àrt. 5" - Revogam-se as

Reg j- stre-se,

Publ i-que- se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publi-que-se'

entra em vigor na data de sua publrcaÇãÔ '

disposições em contrário.

BA PA, 11 de Março de 2020

AGU I AR
l- SSISTENCIA SOC]AL

GESTOR (A) DO CONTRATO

Fls._

ITAI

DO MUN

AV TRÀNSAMAZ oNrcA, 583

Itr[
SOLANGÉ
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