
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNAçÃO DE EISCÀT DE CONTPÀTO

Designa setvidor Para acomPanhar
fiscalizar a execuÇão deste contrato'

e

Contrato no. 20200093
Rêf. Processo n". PREGÃO N" 008/2020-PP

çojeto Contratual: AquisiÇão de gêneros

demanda do Municipio de Itaituba-PA'

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, Prefeito Municipal' no uso de suas

atribuiçôes legals, considerando o disposto no art' 67 da Lei B'666' de

21- de junho de 1993, e a celebruÇ9!,.9" Contrato entre a (o) PREEEITURA

MUNICIPAL DE ITAITUáA, COMO CONTRATANTE C A C DA SILVA COMERCIO E

VARIEDADES - ME como CONTRATADA'

Portari.a n "

Art. 1" - Designar
488.801 .9L2-68, Para
contraLado.

Art. 2o

III-
relativas

alimentícros Para suPrar a

o (a) servidor (a) ANTONIO

acompanhar e fi-scalizar
DA SILVA F]LHO
a execuÇão do

CPE n'
ob j eto

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

\-' I - zelar pelo f l-e1 cumprimento do contrato' anotando em reglstro
próprio todas as ocorrênciaÀ à sua execuÇão' determinando o que for
necessário a t.grfu,i'ação das faltas ou dos defeitos observados' e'

submeter aos seus supàriores, em tempo hábiI, as decisões e as

providências que ul-trapàssarem u "'" to'pãtência' nos termos da fei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos

materiais fornecidos pela CONTRATADA' em peri
oni"to do contrato, e durante o seu periodo de v
;;á;;; a autoridade superior a aplicação das

estabelecrdas;

SE
o
aL

li

iços prestados e/ou
c i dade
dade , ntua

ada ao
l-mente,
almente

fiscais
antes do

a

il es leg

atestar, formalmente, nos auto s

aos serviços Prestados e'lou aos
dos proc
materia

)

no
CI

AV. MARAN S/N

S a

RESOLVE:

q

N,,

\



encaminhamento

A!t. 30 -

Art. 40 -

A!t. 5o -

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

pnÉÉeruna MUNICIPAL DE lrAlruBA

ao E j-nanceiro Para Pagamento'

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

de sua Publicação 'or na dataEsta Portaria entra em vr

Revogam-se as drsPos içÔ em contrário.

Registre-se,

PubLique-se'

Cumpra-se.

PREFE

CLIMACO
MUNlCIP

T ITUBA PA, 16 de Março de 2020

AGU]AR
DE ITAÍ TUBA
TRATOroR (A) D0 c

DÊ

MARAN HÃo S/N
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