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Portaria n"

DESIGNAÇÃO DE EISCAI, DE CONTRATO

Designa servidor para u,.o*pun$f,Éã
fiscafizar a execuÇão aeste cZn$ato.

Contlato a". 20200121
Ref. Processo no. PREGÃO No 011/2020-PP
, jeto Contratual: Aquisição de gêneros alimentíclos
Ecessidades do Eundo Municipal de Assistência Sociaf
Itaituba.

Art. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488. 801-. 912-68, para acompanhar e f isca1izar
cont ratado .

para suprir - as
do MunicipiO$b 't

o(a) Sr(a)SOLANGE MoREIRÀ DE AGUIAR, Secretaria Mun. a.. au"lite#§
Social, no usô de suas atribuições legais, considerando o disposto no
art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Con
entTe a(o)EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC]A SOCIAL, como CONTRÂTANTE;
J. S. DE SOUSA-ME como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

DÂ SILVA FILHO ,
a execução do

::dl,a
a

CPii n'

for:e3o

Art. 2' Determinar que o fiscal ora desrgnado deverá:

r - zêl'ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registroprópri-o todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o ouL ,to,necessário à regularização das f altas ou dos def eitos ot servaáo's;-ãÀTsubmeter aos seus superiores, em Eempo hábi 1", as dec-isôes 1ã ;;providências que uftrapassarem a sua corpótência, nos termos au rui;- ";--".
ri . avarlar, cont -rnr lamente, a qualidade dos serviços O.u"a"Oli#materiais fornecidos pera ..NTRATÀDA, em periodiciàade .adequada aoobjeto do contrato, e durante o seu perioao áe ,ali-Jaae,--e,,propor a autoridade superior a apricàçao das pu.,uriauallt"i§1ffiffiestabel-ecidas; rer rq{ ruquç'

., III- atestar, formal-mente, nos autos dos processos, as notas qi S'dffi
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rel-ativas aos serviços prestados e/ou aos materia.isencaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Alt. 3o - Dê-se ciência ao servidor designado e

Art. 4o - Esta portaria entra em vigor na data de

Àrt. 50 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

fornecidos,

publique;se.

sua

Gti

BA - PA, 09 de .{pril 
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