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DESTGNA€b DE FrscÀr DE coNrRAro

CoÍrtrato n". 20200374
Rêf. Procêsso no' pHrcÃo ELETRÔNrco N" 

-019l2020-PE
Ob3eto Contratual: Aquisição de materiais de expediente para

atender a demanda ã"" secretarias e' Fundos Muni'cipais

(Educação, saúde, Assistett"it Social) e Municipio de Itaituba
I

O(A) ST (A)VALMIR CLÍMACO DE AGU]AR) PREEEITO MUNICIPAL DE

TTATTUBA, no uso dt";;;" ut'ib"içõt" Ieqais' considerando

o disposto no art' Zi- au Lej- 8'666' de 21 de junho de

1993, e a cefebraçao ae ContratÔ entre a(o) PREFEITURA

MUNICTPAL DE rrertüãe' como CONTRATANTE ARAUJO & SILVA

PAPELARIA LTDA - ME

Desiqna servidor Para
acompanhar e fiscafizar
a execuÇão deste
conttato.

RESOL1TE:

o - Designar o(a) servldor (a) ANTÔNIo DA SrLVA

cpE ;" 488.801 .g72-68, para acompanhar e

a execução do objeto contratado'

2o - Determinar que o fiscal ora desi-gnado

I zelar Pelo fiel cumP

em registro PróPrio todas as

determinando o que for nec

faltas ou dos defeitos obser
eriores, em tempo hábif, a

rimento do contrato, anotando
ocorrências à sua execução '

essário à regularização das

vados, e, submeter aos seus

sup
que uftrapassarem a sua compet

II - avaliar, continuamente
prestadôs e/ou materiais forne
periodicidade adequada ao obl et

=", periodo de validade '
autoridade suPerior a aP1

legafmente estabelecidas ;

os se rv1ÇÔ s

cÍdos Pela TRATADA, em

e dura
event ua Lm

s decisÕes e as P

ência, nos têrm

, a qual idad

o do contr

rovidências

por a
1ii ca ção ena

rlF;-:§Z-

da lei;

\

I



OE

FLS lt()

Ir,
o

fII- atestar' formalmente' "t" -il::: :::=J;tttse=:;
u",'lã" f iscais^ -relativa" ::;.""tto:'n!r,"á.i^nu*tt'toaos materiais I ornr

iin.t,..i.o Para Pagamento '

Àrt. 3o - Dê-se ciência ao servidor designado

a

ou
ao

e

publ ique- se '

A!t. 40 Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação '

Àrt. 5" Revogam- se AS disPosi-ções em contrário '

Regastre-se,

Publique-se,

CumPra-se '

ITAlT 28 de

E AGUIAR
os rtartuea

de 2020

VÀTMIR CLI
PREEEÍTO MUNlCI
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