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Portaria n"

DESIGNÀçÃO DE FTSCÀI DE CONTBÀTO

Designa servidot Para
acomPanhar e fiscafizar
a execução deste
contrato.

Contrato n" '
nài. """".tgo 

n"' PREGÃo N" 008/2020-PE

ãi:"a" contratual: Aquisj-Ção de produtos d

;i;i.". e diversos Para atender a de

iãÉt.tutiu", Fundos de Assistência social'
Saúde e MuniciPio de Itaituba '

20200243

e limPeza,
manda das

EducaÇão,

o (a) sr (a) VALMIR CLIMACO DE AGUIAR' PREEEITO MUNICIPAL DE

I TA] TUBA, no uso de suas atribuiçÕe s legais, considerando
art. 67 da Lei I .666, de 21 de junho de

o disPosto
7993, elebração de Contrato entre a (o) PREFEITURA

c
MUN I P

RODR ] ES EIRELI.

A!t. 1
FILHO
fiscalizar

A!t
deverá:

DE ITAITUBA, como CONT RATANTE JONALDO P

RESOLVE:

o - Designar o(a) servidor (a) ANTÔNIO DA SILVA

cpE ;" 4gg.8o1 .g1.2-68, para acompanhar e

a execuÇão do objeto contratado'

2o - Determinar que o fiscal ora deslgnado

T ' zelar pelo fiel- cumprimento do. contrato' anotando

em regístro próprio ioã'" t" ocorrências à sua execuÇão'

determinandooq,..uro..-n.cessárioàregularizaçãodas
;;;;;;-.; dos deieitos observados' e'| submeter aos seus

superiores, .^ tt'po-hábi1' as decisões e as providências

que ultrapassarem a sua competência' nos termos da fei;

1I - avaliar, continuamente' a qualidade dos serviços

prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA' em

periodicidade adequaãa ao objeto do contrato' e durante o

ããr-- p.ti"ao de validade' eventualmente' propor a

autoridade "rlpur:tof 
a aplicação das penalidades

Iegafmente estabelecidas ;

Y
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III- atestar, formalmente, nos autos dos process
as notas fiscais re.lativas aos serviços prestados
aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento
E j-nanceiro para pagamento .

Art. 3o
publique-se.

À!t. 40
publicação.

A!t. 5"

Dê-se c.iência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publ ique- se,

Cumpra-se.

A 24 de Julho de 2020

AIMIR CLI
EITO MUNI

O DE AGUIAR
REF PAT DE I TAl TUBA

GESTOR (A) DO CONTRATO
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