
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGNÀçÀO DE EISCÀL DE CONTRATO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste conttato.

e

Contlato n". 2 019015 5
Rêf. Proêêsso no. PREGÃO No 021/20L9-pp,)bjeto ContratuaL: Aquisição de derivados de petró1eo para

Yemanda das Secretarias, Fundos de Assj-stêncj-a Social, Educação,
Município de Itaituba

DA SILVA EILHO ,
a execução do

supr].r a
Saúde e

CPF no
obj eto

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiçÕes leqais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
21 de junho de L993, e a celebração de Contrato entre a (o)PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAITUBA, como CONTRÀTANTE e A C B ACIOLE COM PEÇAS E
SERVIÇOS EIREIE como CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .912-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

Art. 20 Determi-nar que o fiscal ora designado deverá:

s serviços
riodicidade

II - aval-iar, continuamente, a qualidade
materiais fornecidos
obj eto do contrato, e
propor a autoridade
estabelecidas;

pela CONTRATADA,
durante o seu perio o e validade,
superior a aplicaç

prestados e/ou
adequada ao

eventualment e,
enaf i s l-egalmente

III- atestar, formalmente, nos aut

as p

FlE._

L

pro

I - zefar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprj.o todas as ocorrências à sua execuçâo, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competêncj_a, nos termos da fei..

I
notas fiscais



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

À.at. 50 - Revogam-se

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

as disposições ontrário.

ITUBA PA, 10 de Abril- de 2019

VALMIR CIl O DE AGUIAR
PAI DE I TAI TUBAPREEEITURA MU C

GESTOR (A CONTRÀTO

FlE.

Àv. s/N

refativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e publj_que-se.

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

MÀRÀNHÃo
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