
Att.
CPF n"
execuÇão

À!t.
deverá:

DESIGNÀÇÃO DE FISCAL DE CONTRÀÍO

Designa servidor Para
aconranha t e f íscalt zat
a execução deste
conttato .

Contrato í1". 20200323
Bef. Processo Íto ' pnÉcÁo ELETRÔN rco- N ' 

-o-r9 
/2020-PE

objeto contratual: ãã'i"iã" de nit::1,ai's de expediente

Dâra atender ' JJ*"^at das secretarias e Fundos

üunicipais ,'o'""n;;;''"!?'o"' 
- Assistência social) e

MunicíPio de Ttaituba

o ( a ) s r ( a ) AM r LroN. I ""'J"t"' T.,'iJJr?. ::t 1";:i:: :!:t":'.'ô 
" lj

EDUCAÇÀO, no uso de íe 2t de junho de

ã"ãl"oà".. no art' 6? da Lej- 8'666' c

ree3, e a cererr_raJao 
-ãe g:*I"'-^#iKr*X!'Àr"tuil'?

,úíiártÃ" ór, eouceÇÃo DE lrArruBA' com

MORÀIS EIRELI-EPP

RESOI,VE:

1o - Designar o(a) servidor (a)

:ãa . sor .oo2-49, pala acomnanhar

do objeto contratado '

MANOEL LPS{EIRA,

e fiscafizar a

o fiscal ora designado
20 Determinar que

Í - zeLar pelo fiel cumprimento' do' contrator anotando

em regislro próprio 

"=;;:T;tottêtttiu" 

à sua execuÇão'

determj-nando o n'" ?11-""tãu""atio à regularização das

faltas ou dos deteitãs observados' e' submeter aos seus

superiores, trn tu*oo"iãrii' u" decisões e as providências

que ultrapassarem " 
'"'u-"ô"tência' nos termos 46 lei;

fI - aval-iar, continuamente' a qualidade dos serviços

prestados ./ot't rnttttiãs fornecj-dos pela CONTRATADA' em

ã".iãái"ia"g. .i.""*:, i;j::,.:*.iltLlii?: " rXT.,t:: ;
:::..r8'o'.'o' ,,i!"o' 

--ã apricação das penaridades

legalmente estabelecidas ;

OE

,r"-!.P'"

Portaria n"

F
\



Registre-se,

Publique-se,

CumPra-se '

SECRET

T

btr> 1 A) DO CONTRATO

EIXEIRA PINHO

ICÍ PAT, DE EDUCAÇAO

OE

Rubrica

Íl

Irr- atestar' formalmente' "'= --1I::: i?3"Ji"""'=3iãl
," ,roira ]i=tti= rel ativas aos servrÇ(

aos materiais '"t""i'iat""'" 
t"it" do encaminhamento ao

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

publ ique-se

A!t. {o - Esta Port'aria entra em vigor na data de sua

publicação'

A!t.5o-Revogam-SeasdisposiÇõesemcontrárió.

()

ITAITUBA - PA, 28 cie SETEMBRO de 2020
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