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" - Designar o(a) servidor (a) ANTÔNrO DA SILVA
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Determinar que o fiscal ora designado

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando
em registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determlnando o que for necessário à regularização das
faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus
superiores, em tempo hábil, as decisões e as provj-dências
que u.l-trapassarem a sua competência, nos têrmos da lei,'

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pefa CONTRATADA, em

periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o

seu periodo de validade, êventuafmente, propor a

autoridade superlor a aplicação das penalidades
legalmente estabelecidas;

DES IGNÀÇÀO DE FISCÀI DE CONTRÀTO

contrato no. 20200251
Rêf. procêsso tro. PREGÃO N' 008/2020-PE
Objeto Contratual: Aquisição de produtos de limpeza,
higiene e diversos para atender a demanda das
Secretarias, Fundos de Assistência Social, Educação,
Saúde e Mu4icipio de Itaituba.
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