
Contrato n". 20204324
Rêf. Procêsso no. PREGÃO ELETRÔNrco N" 019/2020-PE

Designa servidor para
acompanhar e fiscafizar
a execução deste
conttdto.

de expediente
Eundos
Social) e

Objêto Coatratual: Aquj-siÇão de materiais
para atender a demanda das Secretarias'e
Municipais (Educação, Saúde, Assistência
Munlcipio de Itaituba

Art. 1o
EILHO, CPE
fiscalizar a

Àrt.
deve rá :

Portari,a n "

DESIGNÀÇÃO DE r.fSCÀI, DE CONTR,ATO

O (a) Sr (a) SOLANGE MOREIRÃ DE AGUIAR, SECRETARIA
MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de
junho de f993, e a celebração de 'Contrato entre a (o)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC]AL, COMO ÇONTRÂTANTE
M R MORAIS EIRELI . EPP.

RESOLVE:

- Designar o(a) servidor (a) aurÔllro DA srLVA
no 488.801 .91,2'68, para acompanhar e

execução do obj eto contratado.

Determinar que o fiscal era designado

I - zelar pelo fiel cumprimênto do contrato, anotando
em registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determj-nando o que for necessário à regularização das
faltas ou dos defeitos observados, e, submêter aos seus
superi-ores, em tempo hábil, as decisões e as providêncj-as
que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

1I - avafiar,. continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRÀTADA, em
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o
seu período de validade, eventualmente, propor a

aÇão . das penalidadesp
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autoridade superior a
lega J,mente esLabelecid7
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III- atestar, formalmente' nos autos dos processos'

as notas fiscals refativas aos serviços prestados e/ou

aosmateriaisfornecidos,anteSdoencaminhamentoao
Einanceiro Para Pagamento '

Alt. 3"
publique-se.

Att. 4o
publ icação .

Àtt. 5"

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

SECRETÁR

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

\
- Revogam-se as disposiÇÕes em contrário '

Dê-se ciência ao servidor designado

ITAIT de SETEMBRo de 2024
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GESTOR (A) DO CONTRÀTO
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