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DESIGNAçÃO DE EISCÀL DE CONTRÀTO

ELETRÔNICO N" 019/202O-PE

Desiqna setvidor Para
acompanhar e f i sca fiza r
a execução deste
conttato.

de exPediente
Fundos
Social) e

Objêto Contratual: Aquisição de materiais
paía atender a demanda das Secretarj'as e
ür"i"ipui" (EducaÇão, Saúde' Assistência
MunicíPio de Itaituba

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

MUNICIPAL/ no uso de suas atribuiÇôes legais'
considerando o dlsposto no art' 67 da Lei 8'666' de 21 de

junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)

EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL' COMO CONTRATANTE'iii 
- côútnclo DE ELETRo-ELETRÔNrcoS EIRELI - ME'

RESOI..\IE :

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

no 4gg. g01 .9L2-68, para acompanhar e

execução do objeto contratado '

Àrt. 2o

deve rá :

Determj-nar que o fiscal ora designado

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando

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

determinando o que for necessário à regularização das

i;i;;" ou dos deteitos observados' e' submeter aos seus

superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências
que u-Ltrapassa.rem a sua competência' nos termos da fei;

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

ier:-oaicidade adequada ao objeto do contrato' e durante o

".,-, 
período de validade, eventualmente' propor a

autorj.dadesuperloraaplicaçãodaspenalidades
legalmente estabelecidas;
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Art'
publique-se '

Àtt' 4"
publicação '

Dê-se ci

Esta Portaria entra em vigor

di sPo s i'çÕe s

A!t. 5" - Revogam-se as

Registre-se'

Publique-se'

Cumpra-se '
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