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DES rGNÀç.ÀO DE FrSCâr DE CONTRÀTO

€, FLS

Designa servidor para
acompanhar e fiscafizar
a execução deste
contrato.

de expediente
Eundos
Social- ) e

contrato n". 20200308
Rêf. PrOCê§gO AO. PREGÃO ELETRÔNICO N. 019,/202O-PE

Objeto Conlratual: Aquisição de .materiais
para atender a demanda das Secqetarias e

Municipais (EducaÇão, Saúde, Assistência
Munícipio de Itaituba

O (a) ST (a) SOLANGE MOREIRA DE AGU]AR, SECRETÁRIA
MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de
junho de L993, e a celebração de Contrato entre a (o)
FUNDO MUNIClPAL DE ASS]STÊNC]A SOCIAL, COMO CONTRATANTE
W. M. LIRADE OLIVEIRA EIRELI-ME.

RESOLVE:

Alt. 1"
FILHO, CPF

- Designar o(a) servidor (a) ANTÔNrO DA SILVA
no 488.801 .912-68, para acornpanhar e

execução do obj eto contratado.

Àrt.
deve rá :

autoridade
fegalmente

superlor a
estabelecidas;

Determinar que o fiscal ora designado
ri

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviÇos
prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o
seu nte, propor a

as penall-dades
periodo de validacie,

icação
e

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, àrretand.p
em registro 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 hábj-I, as declsões e as providêhcias
que ultrapassarem a sua competência, nos termos da l-ei;



III- atestar,
autos dos proces

rerd
formalmente, nos

tivas aos servLÇos prestados e

enc;minhamento ao

Dê-se ci

âs notas r I SCAIS
dos, antes do

aos materi ais fornecr
F inance:- ro para Pagamento '

:-^i r Âô servidor designado e
utruruÀrt.

publ ique-se '

entra em vigor na data de sua

Art, 4" - Esta Portaraa

pubt icação '

Art. 5" Revogam-se as disPosições em contrário '

Registre-se,

Publique-se,

CumPra-se '

ITAITUBA 8 de Setembro de 2020

cÔ

SECRETÁR1A
AL DE SISTÊNCIA SOCIAl,

GESTOR (A) DO CONTBATO
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