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DESIGNÀçÂO DE ErSCÀr DE CONTRjATO
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Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato,

e

Contrato n". 20190140
Rêf. Plocesso t10. PREGÃO N' 018/2019-PP
9bjeto Contratual: Aquisição de produtos devdomésticos e outros para atender a demanda
Município de Itaituba-PA.

e za, higiene, utensifios
Fundos e Secretarias do
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o art. 6
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a Lei 8.666, de
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MUN]CIPAL DE ITAITUBA, como CONTRAT
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ERCIO DE VARI EDADES
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Determinar que o fiscal ora designado deverá:

IfI- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrêncj-as 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
providêncj-as que ultrapassarem a sua competênci-a, nos termos da l-ei;

II - avaliar, continuamente, a quali-dade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRÀTADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu perÍodo de validade, eventual-mentef
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas;
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relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art.3o - Dê-se ciência

Art.4o - Esta Portaria

Art. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

dispos i Çôes en contrário.
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