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Portaria n"

Contrato Íto ' 20200233

i,"i. ,ro""=so Íro. PR:GÀo N" 008/2020-PE

olrjeto contratuêI: Àfuisiçao de produtos de Ii'mpeza'

higl-ene e dj-verso= 
' purlt atender a demanda das

Secretarias, funaos de Assistência Social' EducaÇão'

Saúde e MuniciPio de Itaituba'

O(A) ST (A)VALMIR CLIMACO DE AGU]AR, PREEEITO MUNIC]PAL DE

rrArTUBA, no uso d" ;;;" atribuiçóes Iegais, considerando

o disposto no art' Zi- ot 
''t 

)- 8'666' de 21 de iunho de

7gg3, e a cefebraçao Oe Contrato entre a(o) PREEEITURA

MUNICIPAL DE rfartU-ea' como CONTRATANTE E DE A LIMA

COMERCIO E VARIEDADES - ME'

DES IGNÀçÃO DE FISCÀJ, DE CONTRÀTO

Designa servidor Para
acompanhar e fi sca f iza r
a execuÇão deste
contrato,

RESOLVE:

Designar o(a) servi-dor(a) ANTÔNIO DA SILVA
- 

,.r. 
' 

aaa . B01. 912-68, para acompanhar e

aliza a execuÇão do objeto contratado '

Art. 1"
EI LHO
fi

emr
dete
falt
supe
que

Dêtêrminar que o fiscal ora designado

I - zelar pelo fiel cumprimento do. contrato'^il::i::'
ãqi=atã- ptàp.lo todas as ocorrências à sua execuçao'

rminando o que for necessário à regularização das

us ou dos defeitos observados' et submêter aos seus

;;.;;, em tempo hábi1, as decisões e as providências

ultrapassarem a sua competência' nos termos da Iei;

II - avaliar, continuamente' a qualidade dos serv:-ços

pr.uiàao" e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA' em

periodicidade adequada ao objeto do contrato' e durante o

';;" periodo de validade' eventualmente' propor a

autoridade superior a apficaÇão das penalj-dades

f egal-mente estabelecidas ;

/.*/

aeu#.



Í o

c)

III- atestar, formafmente' "o" 1l::s 
dos process

as notas fiscais tei"tivas aos serviÇos prestados e

aos materiais tot"t"tlao"' anles do encaminhamento

F j-nanceiro Para Pagamento '

ao

e
Dê-se ciêncla ao servidor desi-gnado

Alt.
publique-se.

Art. 4ô
publ icação .

Art. 50

Registre-se,

PubI j-que- se,

Cumpra-se.

Esta Portaria entra em vj-gor na data de sua

Revogam-se as disPosições em contrário.

À 24 de Julho de 2020

VALMIR CT,I CO DE AGUIAR
PAL DE ITAITUBAPREEElTO MUNl

GESTOR (A) O CONTRATO
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