
Portaria n"

Estado do Pará
Governo M u n icipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESTGNÀçÃo DE FrSCÀr DE CONTRÀTO

Designa servidor para aconpanhar
fiscafizar a execução deste conttato.

e

Contrato no. 2 019 0116
Rêf. processo n". PREGÃO N" 016/2019_pp

.. Cbjeto Contratual: Aquisição de pães para
Municípais de Saúde, Assistência Sociaf e o

suprar a
Municíplo

demanda dos Fundos
de ltaituba- PA.

o(a) sr (a)vALMrR cLrMACo DE AGUTAR, pREEErro MUNrcrpAL, no uso de suasatribuiÇÕes legais, 
-considerando o disposto no art. 67 da Lel 8.666, d,e21 de junho de 1993, e a cefebração de contrato entre a (o)pREFErruRA

MUNICIPAL DE ITAITUBA, Como CONTRATANTE e BETIEL ARÀUJo DE ALMEIDAEIRELI - ME como CONTRATADA.

RESOLVE:

Àrt. 1o - Designar
488.801 .912-68, para
contratado.

o (a) servidor(a) ANTONIO DA
acompanhar e fiscalj.zar a

SILVA FILHO ,
execução do

CPE n'
obj eto

Àrt. 2" - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zerar pelo fiel cumpri-mento do contrato. anotando em registropróprlo todas as ocorrênc.ias à sua execução, determinando o q.,ê fornecessário à regularizaÇão das faftas ou dos defeitos observados, e,submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisôes e asprovidências que uftrapassaIem a sra compátência, nos termos da feÍ;
II - avaliar, continuamente, a qualídade do

em
durante o seu períod

S rvaÇos prestados e/ou
adequada ao

eventua lmente,
es lega lmente

materiais fornecidos pela CONTRATADA,
objeto do contrato, e
propor a autoridade
estabelecidas;

r dicidade
e alidade,

superior a aplicaçã da

II]-
refativas

atestar, formalmente, nos a ot.asp fiscais
antes doaos serviços prestados

S

ou a fornerla is'

l.l

ro ce
s/



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

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

Art. 4" Esta Portaria entra em vigor

disposiçôes em

na data de sua publicação.

AS ntrárío.A!t. 50 - Revogam-se

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

A]T PA, 22 de Março de 2019

VALMIR CLl C

PREFEITURA MUNI
GESTOR (A)

DE AGUIAR
AL DE I TAI T UBA
CONTRATO

'ollQ

AV. MÀRÀNHÃo S/N
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