
Estado do pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESrcr{ÀçÃo DE ErscAt DE CONTRATO

Designa servidor p; ra - acompanhar efiscalizar a execuçâo deste càntraLo.
Contrato lao. 202OOO2L
Ref. processo no. PREGÃO No Olg/2olg_pp
objeto contratuar: Aquisição de mate.riar- permanênte para atender as

v necessidades da prefeitura Munlcipal de ttaituba/pA.

Portaria n"

Àrt. 10 - Designar
488.801 .972-69, para
contratado.

o (a) servidor (a) ANTONIO DA
acompanhar e fisca.Iizar a

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, prefeito Municipal, no uso de suasatribulções legais, considerando o dispàsto no art. 67 da Lei 8.666, de21 de junho de 1gg3,_ e a cefebração 'de contrato entre a(o) pREpErruRA
MUNICIPAL DE ITAITUBA, COMO CONTúTANTE ê TSA - COMERCIO DE ELETRO-ELETRON]COS EIRELI Como CONTRATADA.

RESOLVE:

SILVA FILHO
execuÇão do

CPE no
obj eto

À!t. 2" - Determlnar que o fiscal ora designado deverá:
r - zerar nero fief cumprimento do contrato, anotando em registrovproprio todas à" ocorrênciaÃ à sua execução, determinando o que fornecessário à regular.izaÇão das faltas ou dos defeitos observad.os, e,submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisôes e asprovidências que urtrapassarem a sua compétência, no" t.r*àlã1l".i;"
rr - avar-iar, continu_amente, a qualidade dos serviços prestados e/oumateriais fornecidos pela ..NTRATÀDA, em periodiciàade adequada aoobjeto do contrato,. e durante o seu periodo áe validJ", 

- 

"rr".,aua1ment 
e,propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmenteestabelecidas i

III- atestar, formalmente, nos autosrelativas aos serviços prestados e,/ou aos
dos processos, as notas fiscaj-s
mater.iais fornecidos, antes do

Fl6.

ÀV. MARÀNHÃõ S/N



-----

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 30 - Dê-se ciência ao servj-dor designado e publj-que-se.

Àrt. lt" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

disposiçõe em contrário.

IT UBA PA, 1,3 de Janêiro de 2420

IR CLIMA DE AGUIAR
ITURA MUNIC DE ITAÍTUBA
GESTOR (A) CONTRATO

AV. MÀRÀNHÀO S,/N
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