
Estado do pará

,*3,'J;',ü*iT,iili",;?;11",[i+t?i,"^

Portari-a n "

EISCÀI DE CONTRA"O

o,:t^r^Z:i servidor pd rd aconpanhar
L t-e<7 L tzd.r d execuçâo deste canLràLa

Contxato n". 2 018 013 g
Rêf. processo n". pREGÃo N" 013,/2018_ppobjeto contratual: Aquisição O. p.",,1ra"" O"Vomésticos e outros para atender a demandaMunicipio Cê Itaituba

O{A) Sr(A)VALMIR CLIMACO.DE AGUIAR, PREFEITO, NC USO dC SUAS AtribUiçÕCS.Ieqais, ccnsiderando o 
- 
dispost" ;;, _;i:' 

,61 da Lei B. 666, de 21 cie junhoce 1993' c a celebraç-ão de cont.a.o 
-"rra.u 

a (o)pRErarruRA MUNTCTpAL DEIi.ÀITUBA/ .OMO CONTRATÀNTE E 
' 

A"ú;; Oã ,,"OO CÔMO CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. Lo -
483.80-.9:.:-68,
coiltratado.

DES rGNÀçÃo DE

o (a) servidor(a) ANTONIO DAacompanhar e fiscalizar a

1,1 mpeza, higj eno, ,-r ! errsil jrrs

Designar
pa ra CPF nô

objeto

Art. 2" - Determinar que o frscal cra designado dever.i:
\-, I - zeiar pelo fiel cumprimento do contrato, arotando em r:egistropróprio todas as ocorrênclas à ,;; ãr.crçao, deLerminando o que fÕi:necessáric à regularizaÇão das ruliu"' ou dos ciefeitos ãbser,,.ados, e.submeter aos seus superiores, en i"^po hábil, as decisÕes e asprovrdêncras que urtrapassarem a sua competêncra. nos termos ca 1ei,.

II - avaliar, continu_"mente, a qualidade dos serviços presr-acios e/clrmateriais fornecidos pela coNTRÂT;DÀ, em periodicidade aclequaca aoobjeto do contrato, e àurante . ".r' í".i.oo iu ãiia-u J.",* eventualmente,
:::ff:.":ri1.:ridade superior a apiicação das pu,_,uriãuoã" fesatrnent-e

III- atestar/ formalmente, nos autosrelatlvas aos serviços prestados e,/cu aos
dos processosr as noIas f iscaj srmateriais fornecidcs. antes do
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Estado do pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL OE ITAITUBA
a_:

encamtnharnentÕ ao Fi na nce i ro
Art. 3" _ Dê_se ciência

Art. 4" - tr<-: D^---..^

Art.50 - Revogam-se as

RecrS-!rte-Se,

Publique-se,

aunpaa-se.

para pagamento.

contrárlo.

ao serviccr cle s rgna do e publique_sc.

entra eli.',".igcr

dlsposiçÕes em

dâta

DÀ cie
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