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DESTGNAçÁO DE FISCAT DE CONTRJATO

Contrato n". 20200321

*i. p"o"""so Íro. PREGÃo trLETRÔNrco N' 019/2020-PE

objeto Contratual-: aquisição de materi-ais de expediente

para atender a demanda das Secret'arias e Eundos

ü,:rli.ip"i. (Educação, Saúde' Assistência Social) e

MunicíPio de Itaituba '

.'\/.\ (rre\ ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO' SECRETARIO

üJii.rt*'"Á";;ú;;; no uso de suas atribuiÇôes lesais'
considerando o dlsposto no art' 67 da Lei 8'666' de 21 de

junho de 1993, e a celebração de Cont'rato entre a (o)

EUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA' COMO CONTRATANTE

iõi - cornrtnclo DE ELETRo-ELETRÔNrcos f,IRELI - ME

RESOI,VE:

Designa servidor Para
acompanhat e f isca 1ízar
a execução deste
conttato.

DA
Alt. 1o - Designar

SILVA BATISTA , CPF NO

fiscalizar a execuÇao do obj eto contratado '

o (a) servidor (a) SORÀIA MENDES

815.098 -L22-53, Para acomPanhar e

Detêrminar quê o fiscaf ora designado
Art. 2o

deve rá :

Í ' zelar pelo fiel- cumprimento do contrato'-1:::i::'
.. .-ugi"ito prlprio todas as ocorrências à sua execuÇao'

determinandooq'-'u"t-ot-'"cessárioàregularizaÇãodas
;";;;;-.; dos deieitos observados' e' submeter aos seus

superiores, "* 
,t'po nZbil-' as decisões e as providências

que ultrapassarem a sua competência' nos termos da lei;

I1 - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços

prestados e/ou matetiais fornecidos pela CoNTRATADA' em

periodicidaAe aaequaãã ao objeto do contrato' e durante o

Iãr-- p.rioao de validade' eventualmente' propor a

autoridade",p.,,o.aaplicaçãodaspenalidades
legalmente estabelecidas;
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III- atestar, formalmente, nos autos dos processos'
as notas fiscais refativas aos serviços prestados e/ou
aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao

Einanceiro Para Pagamento.

Àrt. 3o - Dê-se ciência ao,. servi-dor designado e

publique-se

À!t. 4o
publ icação '

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Art.5" Revoga(I-se as disposições em contrarlo.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

]TAITUBA 1. PA, 28 de SETEMBRO de 2020

AD IANO DE AGUIAR COUTlNHO

TÁRI O MUNICIPAI DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRATO
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