
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Portaria n"

DES IGNÀçÀO DE FISCAI DE CONTRJATO

Designa servidor para aconpanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

contrato n". 2 019 012 8

Ref. Processo Ílo. PREGÃO N" 008/20r9-PP
çr,bjeto Contratual: Aquj-sição de material de expediente e díversos para

suprir as necessidades da Secretaria de Assistência Social, do Munlcipio
de ltaituba-PA.

O(a) SI (A)SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL,
suas atribuições legais, consj-derando o dlsposto no art.
8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato
EUNDO MUN]CIPAL DE ASSISTENCIA SOC]AL, COMO CONTRATANTE
COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI COMO CONTRATADA.

RESOT\/E:

DA S]LVA EILHO ,
a execuÇão do

no uso de
61 da Lei
entre a (o)
e R CUNHA

CPF n'
obl eto

Arl-. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Iei,'

À!t. 1o - Desj-gnar o(a) servidor (a) ANTONIO
488. 801 .9L2-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

II - aval-iar, contlnuamente, a qualidade
materiaj-s fornecidos pela CONTRATADA, em
objeto do cont.rato, e durantê o seu periodo
propor a autoridade superior a aplicação
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos

dos serviços prestados e/ou
periodicidade adequada ao
de vafidade, eventualmente,
das penalidades legalmente

processos/ as notas fi scai s

DE

AV iRANsÀMÀzoNrcA, 583



Estado do Pará
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

re.Iativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 30 - Dê-se clência

Art. 4o - Esta Portaria

Art.50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

S

EUNDO

ao servidor designado e

entra em vigor na data

disposiÇÕes em contrário.

publique-se,

de sua publicaÇão.
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UBA PA, 02 de Abril de 2019
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