
Portaria no

Contrato
Ref. Procêsso n"

DESIGNÀçÀO DE FISCA], DE CONTRÀTO

20200249no.
PREGÃO N" OO8/202O-PE

objeto contratual: Aquisição de produtos
atender a

de limPe za,
demanoa ods

MUNICIPAL DE

cons iderando
de junho de

higiene e
Secretarias,

diversos
Eundos d

a
Assistência Socia], EducaÇão,

Saúde e MunicíPio de ituba.

O (a) Sr (a)VALMIR CL DE AR, PREEEITO

ITAITUBA, no uso d
o disposto no art

ribuiçôes lega j-s,
Lei 8.666, de 21da

1,993, e a celeb de (o) PREFEITURA

CONTRATANTE PEDRO I. BAT I STA

RESOT.VE :

nar o(a) servidor (a) ANTÔNIO DA SILVA

488.801.9L2-68, para acompanhar e

ão do obj eto contratado.

rato entre a

MUNICI PAL
EIRELI .

DEI
EPP

1 Des

, CPE no
izar a execu

E

fiscal
o

Art.
deverá:

D erminar que o fiscal" ora designado

I - zelar pelo fiet cumprimento do contrato' anotando

em registro próprio todas as ocorrências à sua execução'
determinando o que for necessárío à regularização das

faltasoudosdefeitosobservados,ersubmeteraosseus
superiores, em tempo hábil, as decisÕes e as providências
que u-Ltrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou mater.iais fornecidos pela CONTRÀTADA' em

periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o

seu periodo de validade, eventualmenter propor a

autoridade superior a aplicação das penalldades
l-egalmênte estabel-ecidas i

Designa servidor Para
acomPanhar e f isca I izar
a execução deste
contrato.

I



IIl- atestar, formalmente, nos autos dos processos

as notas fiscais relativas aos serviÇos prestados e/o
aos materiaiS fornecidos, antes do encaminhamento a

Financeiro Para Pagamento '

o

eArt.
pubJ-ique-se '

A!t. 4o
publicação.

Dê-se clência ao servidor designado

Esta Portarla entra em vl-gor na data de sua

A!t.5" Revogam-se as disposições em contrário '

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

4 de Jul-ho de 2A2AP

VALMIR C

PREEEITO MUNI
GESTOR (A)

O DE AGUIAR
AL DE ITAITUBA
O CONTRATO

I lt
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