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DE S I GNÀÇÀO DE FISCAI DE CONTRÀTO

Desiqna servidor Para
acompanhar e f iscaf izar
a execuÇão deste
contrato.

Contrato Íro. 20200288
Rêf. procêEso no. PREGÃO N" 015/2020-PE
Objeto Contratual: Aquisição de gêneros alimenticios para
atender a demanda da Secretaria Municipal de EducaÇão do

Muni-cipio de Itaituba.

O(A) ST(A) AMILTON TEIXEIRÂ PINHO, SECRETÁRIO MUNIC]PAL 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

MUNTCIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA, COMO CONTRATANTE PEDRO

I. BAT]STA EIRELI - EPP.

RESOLVE:

Àrt. 1" - Designar o(a)
CPE n" 338.807 .002-49, para
execução do objeto contratado.

À!t.
deve rá :

serv j-dor (a)
acompanha r

MANOE], LAMElRA,
e fiscal-izar a

L - ze)-ax pelo fiel cumpr.imento do contrato, anotando
em registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessár1o à regularização das
faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus
superiores, em tempo hábi1, as decisões e as providências
que uftrapassarem a sua competência, nos termos da .Iei,'

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materlais fornecidos pela CONTRATADA, em
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o
seu periodo de vafidade, evêntualmente, propor a
autoridade superior a aplicação das penalidades
f ega1mente estabelecidas ;

IIl_
notas

atêstar,
fiscais

f orma Iment e ,
relativas aos

nos autos
serviços

dos processos,
prestados e/ouAS

Determinar que o fiscal- ora designado



aos materiais
Eínanceiro para

À!t. 3o
publique-se.

Àrt.4"
publicação.

f ornec.i.dos,
pagamento.

AMI
SECRETÁR IO

EIXEIRA PINHO
Í CÍ PA], DE EDUCAÇÀO

DO CONTRATO

antes do encaminhamento ao

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Àrt.5" Revogam- s e AS disposiçÕes em contrárlo.

Registre-se,

PubI ique- se,

Cumpra-se.

I TA] TUBA PA, 28 dê Aqosto de 2020

N

GESTOR (A)
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