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Contrato a". 20200312
Rêf. PrOCêSSO NO. PREGÀO ELETRÔNICO N" 019/2020_PE

Portaria no

Objeto ContratuaL: AquisJ-ção de
para atender a demanda das
Municipais (Educação, Saúde,
Municipio de Itaituba

Att. 1"
EILHO, CPE
fiscafizar a

Àrt.
deve rá :

DES IGNAÇÃO DE FISCÀT DE CONTR;âTO

,*)

RÚ

Designa servidor para
aconpanhar e fiscafizar
a execuÇão deste
contrato.

materi-ais de
Secretarias

Assistência

expediente
e Eundos

Social) e

O (a) ST (a) SOIANGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETÁRIA

MUNICIPAL, no uso de suas atribuiÇões Iegais,
considerando o disposto no art. 67 da Lei 8'666, de 21 de
junho de 1993, e a cefebraÇão de Contrato entre a (o)

EUNDO MUNICIPAL DE ASSlSTÊNCIA SOCIAL, COMO CONTRÀTANTE

ARAÚJO & SILVA PAPELARIA LTDA - ME.

RESOLVE:

- Designar o(a) servidor (a) ANTÔNro DA SrLVA
n" 488.801 .972-68, para acompanhar e

execução do objeto contratado.

Determinar que o fiscal ora designado

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pel,a CONTRÂTADA, em
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o
seu periodo de validade, eventualmente, propor a
autoridade superior a aplicação das penafidades
legalmente estabelecldas;

atestar,
fiscais

f orma]mente,
rel-ativas aos

processos,
tados e,/ous prAS

III-
notas

nos
ser

autos dos

{*/,_

(/ô,

I - ze.Iar pelo fiel cumprímento do contrato, anotando
em registro próprio todas as ocorrências à pua execuÇão,
determinando o que for necessário à reguJ-arizaçào das
faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus
superiores, em tempo hábi1, as decisôes e as provj-dências
que uftrapassarem a sua competência, nos termos da lel,'

trI



aos materi-ais fornecidos '
Einanceiro Para Pagamento '

antes do encaminhamento 'ào

e

0É t

RuUrica

À!t. 3o

publique-se '

Att. 4o

publ icação '

A!t.5"

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

- Revogam-se as disposições em contrário'

Dê-se ciência ao servidor designado

ITAITUBA e Setêmbro de 2020

S GE RE U lAR

1CI DE AS Í STE

Registre-se,

Publ-ique-se,

Cumpra-sê.

SECRETÁRIA
OR (A
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