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Portaria n"

Contrato n". 20200376
Ref . Processo Í1". =::':;' '

À!t. 1"
EILHO, CPE

fiscafizar a

DES IGNAçAO DE FISCA! DE CONTRI\TO

Desígna servidor Para
acompanhat e f iscaf izar
a execüÇào deste
cont rato -

ELETRÔNICO N. 019/202O_PE

Objêto Conlratual: Aquisição de

ôâ râ atender a demanda da s

Municipais (EducaÇão, Saúde,

MuniciPio de Itaituba

O (a) ST (A) SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETÁRIA

MÍrNlraÍPAT,- no uso de suas atribuições legais'
considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de 21 de

i,rnha de 19g3. e a cêl-ebraÇão de Contrato entre a (o)

iüir'óó *r.rPAL DE AssrsrÊNCrA socrAL, como coNrRArANrE

R CUNHA COMÚNCIO NI VANTEDADES EIRELI'ME

materiais de
Secretarias

Assistência

expedi ente
e Eundos

Social) e

RESOIVE:

- Designar o(a) servidor (a) ANTÔNIO DA SILVA

no 488.801.912-68, para acompanhar ê

execuÇão do objeto contratado '

Alt. 2o
deverá:

autoridade suPerior a
legalmente estabelecidas;

DeLerminar que o fiscal ora designado

T - ze1ax pelo fiel cumprlmento do contrato' anotando

em registro pr-óprio todas as ocorrências à sua execução'

determinando o que for necessário à regularização das

faltasoudosdefe.itosobservados,e,submeteraosseus
superiores, em tempo hábif, as decisões e as providências
que ultrapassarem a sua competência, nos têrmos da fei;

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 periodo de vafidade, eventuafmente, propor a
aplicação penalidades
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III- atestar, f orma]mente' nos autos dos processos'

as notas fiscais rêfativas aos serviços prestados e/ou

aos materiais rot'lJ<:lão" ' antes cio encaminhamento ao

Financeiro Para Pagamento '

Dê-se ciência ao servidor designado

Esta Portaria entra em vagor na data de sua

e
Art.

publique-se.

A!t. 4o

publicação.

àrt.5" Revogam-se as di sPosições em contrário '

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra- s e -

ITAlT SeteÍÚf,ro de 2020

SECRETÁR
ÊNCrA socrAr

DO CONTBÀTO

PA, 28 de
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