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DES IGNÀÇÃO DE FISCÀT DE CONTRÀTO

Designa servidor pata acompanhat e

fiscafizar a execÚÇao deste contrato'

contrato n" ' 20200083
;:;:-;;;";"so no' PREGÃo N" 007'/2020-PP rha,

^bleto Contratual: equisiçao de recar^' Àa õãs de coztÍ

\êdicinar e de =o;:"'-"""ãr;;*t,'. 
d"'*:";t"' cil indros e

diversos putt "tlp'i*'-l 
necessidade' {as Secretarias' Eundos

Assistência Sociaf' 
'ud"t"nã<: e Municipio de Itaituba'
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execuÇão
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de Saúde,

, CPE N"
do obi etoÀrt.

338. B0? .0a2-49,
contratado.

Designar o (a)
para acomPanhar

servidor (a) MANOEL

e fiscalizar a

\-/ Art. 20 - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contratol 'i:::ii:: 
em registro

próprio todas u" .ocã-tiã"tiu" 
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-sr1a 
tlu"t'çao' determinando o que for

necessárjo á ttn"tá;"';;àí-áu' rurtut ã-u*-aos defeitos observados' e'

submeter aos ="'=" ";;:;loi""' 
u1 

^^ttÀú 
hábir' as decisÕes e as

providência" q"t "'ttJpã""utt* 
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"t-'u 
toÀpãiência' nos termos da rei;

1I - avalj-ar, continuamente' 
-a- -q-ualidade 
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FUNDO MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO

fII- atestar, formalmente, nos autos dos processos' as nÔtâs
relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos'
encamínhamento ao Einanceiro para pagamento'

àrt. 3" - Dê-se ciêncla

Àrt. 4" - Esta Portaria

A!t. 5o - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

EUNDO

fiscais
antes do

ao servidor designado e publique-se.

de sua Publicação.entra em vigor na data

disposiçÕes em contrál:io.

ITAITUBA PA, 11 de Março de 2024

TEIXElRA PINHO
CIPAI DE EDUCAÇÁO

GESTOR (A) DO CONTRÀTO
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