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DES r GNAçAO DE FISCAI DE CONTRÀTO

Designa servidor pdra
acompanhar e fiscafizar
a execuÇão deste
contrata.

contreto no. 20200310
Rêf. Procêsso no. PREGÃO ELtrTRÔNrco N' 019/2020-PE
objeto Contratual: Aquisição de teriais de expediente para

arlas
(Educação, Saúde, Ass istência

O (a) Sr (a)VALMIR CIIMACO
ITAITUBA, no uso de suas
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SOLVE:

Desig (a) servidor (a) ANTÔNIO DA SILVA
CPf no
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fiscalizar a execuÇao
.8Al .912-68, para acompanhar
objeto cont ratado .

A!t
deve rá :

ate st a r,
fiscais

Determinar que o fiscal ora designado

I - zelar peJ-o fiel cumprimento do contrato, anotando
em registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou dos defeitos observados, ê, submeter aos seus
superiores, em tempo háb1l-, as decisÔes e as providências
quê ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

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

periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durantê o

seu período de validade, eventualmente, propor a

autoridade superior a aplicaÇão das penalidades
legalmente estabelecidas;

III-
notas

formalmente, nos autos
relativas aos serviçosAS
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Rirbrica

aos materiais
Einanceiro Para
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publique-se '

A!t. 4" - Esta

publicação '

Dê-se ciência ao

Portarla entra em vigor na

antes do encaminhamento

servidor des ignado e

data de sua

as disposiÇÕes em contrário '

28 TEMBRO de 2020
ITAITUBA -

DE AGUIAR

a

fornecidos,
pagamento '

Art. 5" - Revogam-se

Registre-se'

Publique-se'

CumPra-se '
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