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Portaria n"

DES IGNAÇÁO DE !'ISCÀI DE CONTRÀTO

Designa servidor Para
acompanhar e fiscafizar
a execução deste
conttato.

Contrato no. 20200239
Rêf. ProcêEEo Ílo. PREGÃO N" 008/2020-PE
objeto Contratual: Aqulsição de produtos de I.impeza,
niliene e diversos para atender a demanda das

Seóretarias, Fundos de Assistência Sociaf, EducaÇão,

Saúde e Municipio de Itaituba.
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spo no art 7 da Lei 8.666, de 21
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Art. 1

ILHO
iscalizar

Alt.
deverá:

DE INFORMÁTICA LTDA - EPP.

RESOLVE:

" - Desi-gnar o(a) servidor (a) ANTÔNro DA srLVA
CPE n" 488.801 .912-68, para acompanhar e

a êxecuÇão do objeto contratado.

Determinar que o fiscal ora designado

T - zeLar pel-o fiel cumprimento do contrato, anotando
em regi-stro próprio todas as ocorrências à sua execução'
determinando o que for necessário à regularização das

faftas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus

superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências
que ulLrapassarem a sua competência, nos termos da lej-;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pefa CONTRATADA' em

periodicidade adequada ao objeto do contratÔ, e durante o

seu periodo de validade, eventuafmente, propor a

autoridade superior a aplicação das penalidades
legalmente estabelecidas ;
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III- atestar, formalmente, nos autos dos proce
as notas fiscais relativas aos serviços prestados
aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento
Einanceiro para pagamento.

Àrt.
publique-se.

Dê-se ciência ao servidor designado e

A!t, 40
publicação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Àrt.5" RevÕgam- se AS disposiçôes em contrário.

Reg.istre-se,

Pubfique-se,

CumDra-se,

24 de Julho de 2020
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