
Portaria no

À!t. 10 - Designar
488.801 .9L2-68, para
contratado.

o (a) servidor (a)
acompanhar e fis

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGITÀçÃO DE FrSCÀr DE CONTRATO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contÍato.

diversos para
Município

e

Contrato no. 20180354
Rêf. Procêsso no. PREGÃO N" 089/2018-PP

. Objeto Contratuel: Aquisição de ferragens e materiais
atender a demanda da Secretaria de fnfraestrutura do
Itaituba-PA.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREFEITO, no us S

legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8
de 1993, e a ce.Iebraçâo de Contrato entre a(o)PRE
ITAITUBA. como CONTRÀTANTE ê L DA C CORREIA - EPP c

RESOLVE:

AN IO DA
lzar Ção do

ES

unho
AL DE

CPE no
obj eto

FI LHO

À!t. 2ô Determinar que o f .i sca ra designado de

ndo em registro
próprio todas as ocorrências à ua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das
submeter aos seus superi-ores,
providências que ultrapassarem a

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades 1ega.l-mente
estabel-ecidas;

IlI- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do

I - zelar pelo flel cumprim o do contrato, ano

fal-tas ou dos defeitos observados, e,
em tempo hábil-, as decisôes e as

sua competência, nos termos da l-ej-;

FlB._

CONTRATA

I ibui

MUN ] C,

2l de

AV. MÀRÀNÉÀõ- s7N

I



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

encamj-nhamento ao Einanceiro para pagamento.

Àrt. 30 - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Àrt. {o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

À!t. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra- se .

disposi oes em contrário.

I

PA, 24 de Outubro de 2018

IR CIÍMAC E AGUIÀR
DE I TAI TUBATURÂ MUNICl P

GESTOR (A) DO TRÀTO

Fl5._

PRE

. MÀRÀNHAO S/N
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