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DESIGNAçAO DE FISCAT DE CONTRJATO

Designa servidor para
acompanhar e fiscafizar
a execução des tê
contrato.

contrato a". 20200311
Rêf. Processo n". PREGÂO ELETRÔNICo N" 019,i 2020-PE
Objeto Contratual: aquisição de materiais de expediente
para atender a demanda das Secretarias e Fundos
Municipais (EducaÇão, Saúde, Assistência Social) e
Município de Itaituba

O(a) ST(a) AM]LTON TEIXEIRÀ PINHO, SECRETÁRIO
EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,
o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21
1993, e a celebraÇão de Contrato entre
MUNIC]PAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA, COMO

ARAUJO &S]LVA PAPELARIA LTDA _ME.

RESOLVE:

Art. 1" - Designar o(a) servidor (a)
CPF no 338.807 -002-49, para acompanhar
execução do objeto contratado.

Àrt.
deverá:

MUNICIPAL DE

considerando
de junho de
a (o) EUNDO

CONT RATANTE

MANOEL LAMEIRÀ,
e fiscalizar a

Determinar que o fiscal ora designado

f - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando
em registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determj-nando o que for necessário à regularização das
fal,tas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus
superiores, em tempo hábiI, as decisões e as providências
que ul-trapassarem a sua competência, nos termos da fei;

11 - aval,iar, continuamente, a qualidade dos servj-ços
prestados e/ou materj-aj-s fornecidos pela CONTRÀTADA, em
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o
seu período de validade, eventualmênte, propor a
autoridade superior a aplicação das penaJ-idades
legalmente est abefecidas ;
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publique-se '

Art. 4Ô Ésta Portaria entr

publicaÇão '

Art. 5" - Revogam-se

Reg i st re- se ,

Publique-se '

Cumpra-se '

AMI

GESTOR DO CONTBÀTO

em conLrário '

ITAITUBA - PA' 28 de SETEMBRO de 2020
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àrt. 3o - Dê-se ciência ao servidor designado e
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