
Portaria n"

DES IGNAçÀO DE FISCA], DE CONTRJÀTO

Designa servidor para
dcompanhar e f isca.l i zar
a execução des üe
contrato.

contlato no. 20200282
Ref. Processo n". PREGÀO N" 015/2020-PE
objeto Contratual: Aquisição de gêneros afimenticios para
atender a demanda da Secretaria Municipal de EducaÇão do
Municipio de Itaituba.

O(A) ST(A) AMILTON TE]XEIRA PINHO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuiÇões legais, considerando
o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de
L993, e a celebração de Contrato entre a (o) EUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA, COMO CONTRATANTE A.
NETO DOS SANTOS - EPP.

RESOLVE:

À!t. 1o - Designar o(a) servidor (a)
CPE n" 338.807 .002-49, para acompanhar
execução do objeto contratado.

À!t.
deve rá :

Determinar que o fiscaf ora des.ignado

fo rma fmen t e ,
refativas aos

MANOEL LAME]RÀ,
e fiscafizar a

dos proces sos,
prestados e /ou

I - zelaÍ pelo fiel cumprimentô do contrato, anotando
êm reg.istro próprio todas as ocorrênclas à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus
superiores, em tempo hábi1, as decisões e as prov.idências
que uftrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - aval-iar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRÀTADA, em
periodj-cidade adequada ao objeto do contrato, e durante o
seu periodo de valj-dade, eventuafmente, propor a
autoridade superior a aplicaÇão das penalidades
legaLmente estabefecidas;

atestar,
fiscaisAS

rrr-
notas

nos autos
serviços

tLt_12



aos materlais
Einanceiro para

Art.
publique-se.

Àrt. 4"
publicação.

fornecidos,
pagamênto.

antes do encamlnhamento ao

Dê-se ciêncía ao servidor designado e

Esta Portaria entra em v.igor na data de sua

Art.5" Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

I TAI T UBA PA, 28 de Agosto de 2020

TXEÍRA PTNHO

SECRETAR] IPAL DE EDUCAÇÃO
GESTOR (A) DO CONTRÀTO
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