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Designa servidor PaÍa
acompanhar e fiscafizar
a execuÇão deste
contrato,

RubíicaPortaria n"

Alt. 1

EILHO
fÍscalizar

Contrato n". 20200318
Rêf. PTOCêSSO NO. PREGÀO ELETRÔNICC N" Oi9l2020_PE

ãi:"ao Contratual: Aquisição de materiais de expediente para

atender a demanda ãt" Secretlarias e Eundos Municipais

(Educação, Saúde, Assistência Social) e Município de Itaituba

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR' PREFEITO MUNICIPAL DE

rrArruBA, no uso d. ";;" 
atribuições J-egais, cons j-derando

o disposto no art. ei ou i"l 8'666' de 21 de junho de

1993, e a celebração de Contrato entre a(o) PREFEITURA

MUNIC]PAL DE ITAITU;4,'-"O.O CONTRATANTE RCUNHACOMÉRCIO

DE VARIEDADES EIRELI - ME

RESOI.VE:

o - Designar o(a) servidor (a) ANTÔNro DA SrLVA

cpE n" 4gg . g01. 912-68, para acompanhar e

a execuÇão do objeto contratado'

2o - Dêterminar que o fiscal ora designado

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando

em regist-ro pràprio todas as ocorrências à sua execução'

determinandooquefornecessárioàregularizaçãodas
faftasoudosdefeitosobservados,e'submeteraosseus
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências
que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade
prestados e/ou materiais fornecidos pela Co

periodicidade adequada ao objeto do contrato'

"", 
periodo de validade, eventualmente'

autoridade superior a aplicação das

legafmente estabelecidasi

Art.
deverá:

III- atestar, formalmente, nos autos
as notas fiscais refativas aos serviços
aos materiais fornecidos,
Financeiro para Pagamento -

dos servíços
NTRATADA, CM

e durante o
ropor a

ânr-es do

e i dade s

roc
os e/ou

h o
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FLS I
ar)
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Rubrica

Art.
publique-se.

Alt . 11o

publicaÇão.

Dê-se ciêncla ao servidor' designado

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Art. 50 Revogam-se as disposiÇões em contrário'

Registre-se,

Publ ique-se,

Cumpra-se.

]TAJTUBA _ 28 de SETEMBRO de 2020

IR CLIMA DE AGUIAR
DE ITAITUBAREFEITO MUNI CI

GESTOR (A) CONTRÂTO
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