
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGNAçAO DE EISCAT DE CONTRÀTO

Designa servidor paÍd acompanhar e
fiscalizar a execução deste contrato.

Contrato n". 2 018 012 6
Ref. proêesso n". PREGÀO N" 013/2018_pp

. Objeto Contratual: Aquisição de produtos deVdomesticos e outros para atender a demanda
Municlpio de Itaituba

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREFEITO,
-Legais, ccnsiderando o disposto nc ar:. 67 dde 1993, e a celebração de Contraro entre
I'lA ITUBA, como CONTRÂTANTE e JONALDO p.
CONTRATAI]A.

no uso de suas atribuições
a Lel 8.666, de 21 de junho
A (o)PREEEITURA MUNICIPAL DE

RODRIGUES EIRELI-!tE como

Àrt. 1" - Designar
488.801 .9),2-68, para
coni:ratario.

RESOLVE:

o (a) servldor (a) ANTONIO DA
acompanhar e fiscafizar a

SILVA FILHO
execuÇão do

Àrt. 2"

III- atestar, formalmente, nos autos dos prccessos/ as notas fiscais

r - zeiar pero fiel cumprrmenro dc contrato, anotanco em regist::opróprio tccas as ocorrênclas à sua execuÇão, creterminando o que fornecessário à regularlzaÇão das fartas ou dos defeitos observados, ersubmeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as dectsÕes e asprovidêncras que u.Ltrapassarem a sua competência, nos termos cia lei;
rr * avaliar/ continuamente, a qualrdade dos serviços prestados e,/oumateriais fornecidos pela coNTRATADA, em perrodicidade acequada ãccbjeto do contrato, e durante o seu periodo de validade. eve.tualmente,propor a autoridade superior a apricaçào das penalidades legarmente

escabeleciias,.



relativas aos serviÇos prêstados
encaminhamenco ao Einanceiro para

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaitu ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

e,/ou aos mate r iai s
pagamento.

fornecidos, antes do

publique-se.Àrt.3o

A!t. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Art. 5" - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário.

Registre-se.

PubLique-se,

Cumpra-se .

Dê-se ciência ao servidor designado

PA, 72 de Ma rÇo

publ i caçã o

ce

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ] TAl TUBA

GESTOR (A) DO CONTRATO

tl
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