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Portaria no

Art. 1
rILHO ,
fiscalizar

DESTGNÀçÀo DE FrscÀr DE CONTRÀTO

Designa servidor Para
acompanhat e fiscalizar
a execução deste
contrato.

2A200L1 9Contlato no ,

Rêf. Plocêaso rto. PREGÃo N' 007/2020-PE
Objeto Contratual: Aquisição de cimento'
neãessidades das Secretarias' Fundo

Assistência Social, Educação, Saúde e

Itaituba.

para atender
MuniciPal
MunicíPio

de
de

O(A) ST (A)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREFEITO MUNICIPAL DE

riairuea, no uso de suas atribuiÇões legais, considerando
o disposto no art. 67 da Lei 8'666' de 21 de junho de

:-gg3, e a celebração de Contrato entre a(o) PREFEITURA

MUNICIPAL DE ITAITUBA, COMO CONTRATANTE I R FERREIRA

BORGES EIRELI - ME.

RESOI,\TE :

Designar o (a) servidor (a) ANTÔNIO DA SILVA
acompanhar e

ded e aqgs
CONT DA,

to, ra o

CPF no 488.801 .912-68, Para
a execuÇão do objeto contratado'

À!t. 2o
deverá:

Determinar que o fiscal ora designado

rio todas as ocorrênci-as à sua ex

que for necessário à regulariza
I zelar Pelo fiel cumprimento do contrato' anotando

em registro PróP
cuÇão ,

determinando o ão das

faltas ou dos defeitos observados, e/ submeter SEUS

superiores, em tempo hábiI, as decisÔes e as p ro nclas
que ultrapassarem a sua competência, nos termos Iei;

II - avaliar, continuamente, a qualida
prestados e/ou materiais fornecidos pela
periodicidade adequada ao objeto do contra

"",., 
período de validade, eventualmen

a

t

S

o a
Á

I

I

\



aplicaÇão das Penalidades

IIl- atestar' formalmente' "o= -11::t 
dos processos'

as notas fiscais tJiutíu" to" serviços prestados e'lou

aos materiais r t '"t-tiã-t "l 
- t"tt= do encaminhamento ao

ri.rur,."i to Para Pagamento '

autoridade
legalmente

suPerior a

estabelecidas;

Dê-se ciência ao servidor des ignado e

Art. 3o

publique-se '

À!t. 4o

publicação '

Àrt. 5"

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Revogam- se as dis osrÇÕes em contrário '

Registre-ser

Publique-se,

Cumpra-se.

PA, 15 de Junho de 2020

r,l
R CLIMÂC DE AGUÍAR

TO MUNIC]P DE ITAITUBA

GESTOR (A) DO CONTRATO
Í
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