
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 

CNPJ: 05.149.182/0001-80 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 

CNPJ n° 05.149.182/0001 -80 -End.: Rua Frei Daniel de Samarate, n° 128 
Bairro: Centro - CEP 68.720-000 - Santarém Novo - Pará 

Fone: (91) 3484T1151 - E-inail: prefeitura.santaremnovo@gmail.com 

 

PORTARIA N° 020, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022  

Designa o servidor que mencionado para 
acompanhar e fiscalizara execução deste 
contrato. 

CONTRATO Nº 20221.010201, ALTAMIRA FERREIRA DE SOUZA, inscrita no 
CNPJ/CPF (MF) sob o n.º 764.483.712-49. 
 
OBJETO CONTRATUAL: Locação de 01 (um) imóvel destinado como casa de apoio aos 
funcionários do Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Santarém 
Novo, localizado na Rua Bruno Correa de Lima n°167, Liberdade, fundamentado no 
Art. 24, Inciso X da Lei 8.666/93 e suas alterações, neste Município. 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM 
NOVO, no uso de suas atribuições legais, 

R E S O L V E: 

Art. l O   DESIGNAR o servidor público municipal RODOVAL LOPES TEIXEIRA, CPF 
Nº 660.463.002-15, RG n° 3537723 - SSP/PA, para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
objetos contratados. 

Art. 2° Determinar que o fiscal ora designado devera: 

I - Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências a sua execução, determinando o que for necessário· regularização das faltas ou dos 
defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providencias 
que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei; 

II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais 

fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu 

período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades 

legalmente estabelecidas; 

III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos   

serviços e/ou materiais fenecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento. 

Art. 3° De -se ciência ao servidor designado e publique-se. 

 
 
 
 

_______________________________ 
Thiago Reis Pimentel 

Prefeito Municipal de Santarém Novo 
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