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DESTGNÀÇÀO DE FISCÀ! DE CONTRÀTO

Designa servidor para
acompanhar e fiscafizar
a execução deste
contrato.

Contrato n". 20200253
Ref. Processo Íro. PREGÃO N" 008/2020-PE
Objeto Contratual: Aquisição de produtos de Iimpeza,
higiene e diversos para atender a demanda das
Secretarias, Eundos de Assistêncj-a Social, EducaÇão,
Saúde e Municipio de Itaituba.

o( Sr(a)VALMIR CLIMACO
T ] T UBA, uso de suas

o di spo

DE AGUIAR, PREFEITO
atribuiÇões legais,

MUN]CIPAL DE

cons.iderando
de j unho de

3,
o no art. 67
ace

da Lei 8.666, de 21
ção de Contrato entre a(o) PREEEITURA

] PAL AI T UBA, Como CONTRÀTANTE R CUNHA COMÉRCIO
VA A E]RELI _ ME.

RESOLVE:

Art. 1o - Desi-gnar o(a) servidor (a) ANTÔNIO DA SILVA
O , CPE n" 488.801 .912-68, para acompanhar e
afizar a execuÇão do objeto contratado,

LH

Àrt.
verá:

Determinar que o fiscal ora designado

f - zefar pelo fiel cumpri-mento do contrato, anotando
em registro próprj-o todas as ocorrências à sua execução,
determlnando o que for necessário à regularização das
faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus
super.iores, em tempo hábi1, as declsÕes e as providências
que u.Itrapassarem a sua competêncl-a, nos termos da lei;

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materj-ais fornecidos pel-a CONTRATADA, em
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o
sêu periodo de validade, eventualmente, propor a
auto.ridade superior a aplicação das penalidades
legalmente estabel-ecidas ;

Portaria n"
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11I - at
as notas f L SCA

aos materiais
Einanceiro Para Pagamento '

Alt.
publique- se '

Alt. ê" - Esta Portarla
publicação '

Art. 5o Revog am- s e

Registre-se,

Publique-se,

CumPra-se '

VALMÍR

estar, formalmente '
nos autos dos P rocessos

serviços Prestados e/o
is relativas aos

fornecidos, antes do encaminhamento a

Dê-se ciência ao servidor designado e

entra em vigor na data de sua

as disPosiçóes em contrário '

?

24 de Julho de 2020

PREFEITO MUNÍ
GESTOR (A

DE AGUIAR
DÀr nÉ lTAITUBA
O CONTRATO
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