
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Portaria n"

DES TGNÀÇÃO DE TISCAf, DE CONTRÀTO

Contrato n". 20190148
Rêf. Procêsso no. PREGÃO N" 018/2019-PP

Designa servidor para aconpanhar e
fiscafizar a execução deste contrato,

r./bjeto Contratual: Aquisição de pro
domést.icos e outros para atender a
Municipio de Itaituba- PA.
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Ít. 67 da Le i- 8.666, deatribuiçÕes legais, cons ideran

21 de junho de 1993, e a c
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ato entre a (o)PREFEITURA
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VARIEDADES Como CONTRATAD

Art. 1" -
488.801.9L2-68,
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Art. 2" - D rminar oue o fiscal ora desionado deverá:

I - ze.Iar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrêncj-as à sua execuÇão, determinando o quê for
necessárj-o à regularizaÇão das faftas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábj-I, as decisôes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - avafiar, 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, eventua]-mente,
propor a autoridade superi-or a aplicação das penalidades fegafmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as nôtas fiscais
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rel-ativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Ej-nancej-ro para pagamento,

Art. 30 - Dê-se clência

Àrt. 40 - Esta Portaria

À!t. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua pubi-icação.

disposições m contrário.
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GESTOR (A) CONTRATO
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