
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNÀÇAO DE FISCAL DE CONTRATO

Desiqna servidor para acompanhar
fiscafizar a execuÇãa deste contrato.

e

Contrato no. 20180045
Rêf. Prôcêsso no. PREGÃO No 002/2018-SRP
?bjeto Contratual: Aquisição de recarga de gás de cozinha, oxigêniov-medÍcinaI e sofdai botijas e cilindros completos, e produtos diversos
para suprj-r a necessidade das Secretarias, Eundos de Saúde, Assistência
Social, EducaÇão e Município de Itaituba, durante o prazo de l-2 meses.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR/ PREEEITO, no uso de suas atribuiçôes
legals, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993, e a cefebração de Contrato entre a (o)PREEEITURA MUNICIPAL DE
ITAITUBA, como CONTRATANTE e ROSINEIDE DOS SANTOS COMERCIO-ME como
CONTRÀTADA.

PESOLVE:

À!t. 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .912-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

DA SILVA FILHO ,
a execuÇão do

CPF no
obj eto

\" Àrt, 20 - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zefar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determi-nando o que for
necessário à regularizaÇão das faLtas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil-, as decisões e as
providêncj-as que ultrapassarem a sua competência, nos termos d fei;

II - avaflar, continuamente, a qualidade dos serviços
materiais fornecidos peJ-a CONTRATADA, em periodicidad

pr tados e/ou
equada ao

e tu a lmenobjeto do contrato, e durante o seu período de validade,
propor a autoridade superior a aplicação das penalid

Fl3._

estabelecidas;

O S,/N

de leq a nte
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
refativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

A!t.3" - Dê-se ciência

Àrt.4o - Esta Portaria

A!t. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Pub.I ique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposiçÕ em contrár

PA, 29 de Janeiro de 2018

MTR CIIMA

o

DE AGUIAR
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Fl§._
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