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DESTGNAçÃO DE FrSCÀr DE CONTRATO

Designa servidor para acompanhar
fiscaiizar a execução deste contrato.

e

Contrato aô. 20190L26
Ref. processo no. pREGÃo No oog/2019_pp

gObjeto Contratual: Aquisição de material de expediente esuprir as necessidades da secretaria de Assistência sociaf
de I t ai-tuba- PA .

diversos para
do Municipio

O(a) SI (a)SOLANGE MOREIRÀ DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL,suas atribuiçÕes legais, considerando o dj-sposto no art.8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Cont.rato
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ como CONTRATANTE e
COMERCIO - ME como CONTRATADA.

RESOIVE:

no uso de
61 da Lei
entre a (o)

I A MACHADO

Àrt. 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .972-68, para acompanha.r e f iscal,izar
contratado.

DA SILVA EILHO ,
a execuÇào do

CPE n'
obj eto

\J Àrt. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

r - zel,ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registropróprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que fornecessário à regu.larizaÇão das fal-tas ou dos defeitos observados, e,submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e asprovidências que ul,trapassarem a sua compêtência, nos termos da lei;
II - aval-iar, continuamente, a qualidade

materiais fornecidos pela CONTRATADA, em
objeto do contrato, e durante o seu periodo
propor a autoridade superior a aplicação
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos

dos servi-ços prestados e/ou
periodicidade adequada ao
de validade, eventual-mente,
das penalidades legalmente

processos, as notas fiscais

D

Fls._

ÀV TBÀNSAMÀZONICA, 58 3

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL



relativas aos
encaminhamên to

Estado do pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNOO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

serviços prestados e,/ou aos materlais
ao Einancej-ro para pagamento.

fornecidos. antes do

Àrt.3" - Dê-se ciência

À!t. 4" - Esta portaria

Art. 50 - Revogam-se as

Reg j. stre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

EUNDO

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

dlsposições em contrário.

TAITUBA PA, 02 de Abrif de 2019

AR
TENCIA SOCIAL

DO CONTRATO

Fl§._

MUNICI P
OLANGE

av r:neusauazollrca, 583
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