
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGNÀçÃO DE EISCÀT DE CONTR'ATO

Desígna servidor PaÍa acomPanhar

fiscalizar a execuÇãa deste contÍato'
e

Portaria no

Art. 1" - Des ignar
488.801 .912-68, Para
contratado.

Art. 2"

Contrato n". 202A009?'
i,li. 

"ro"""so 
no. PREGÃo N' 008/2020-PP

"Il"a"- """tratual: 
Aquisição de-- gêneros

\r<íanOa do Município de Itaitul)a-PA'

o(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR' -.Prefeito Municipal' no uso de suas

atribuiÇÕes r.qui"-,^ 
-to';Jiat"nao o aisposlo no art ' 67 da Lei B ' 666 ' de

21 de junho de "'-l''""J'ã"'<:á}tf.13933-.de 
Contrato entre a-{o)PREFEITURA

MUNTcTPAL DE rrerruáa, cornã coNrnataNr-s e c L DA srLVA coMERCro E

;õôÃõÁt ETRELT - ME como coNrBÀrADA'

RESOLVE:

afimenticios Para suPrir a

o (a) servidor (a) ANTONIO

acompanhar e fj scal izar
DA SILVA FILHO
a execução do

CPF no
obj eto

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

\v, T zelar PeIo flel cumP

o todas as ocorrências
ário à regularizaÇão d

er aos seus suPeriores'

avaliar,

as faltas ou
em temPo háb

rante o seu Periodo de

erior a aPlicação das

rimento do contrato,
à sua execuÇão/ de

dos def

n

anotando em registro
terminando o que for
eitos observados, e,

as decisões e as

os termos da lei;sua competência,

continuamente/ a qualidade dos
eIa CONTRATADA, EM PE

próPri
NECESS
submet
providências que ultraPassarem a

restados e/ouS rv1ÇOS
cida ead equada ao

ma
ob
propor a auto
estabelecidas;

III_
relativas

]I
teriais fornecidos P

) eto do contrator e du
ridade suP

pe daci I eoalmente
tua Imente ,

otas fiscais
antes do

aI dad ,e

atestar, formalmenle' nos autos*àã" - 

="t"iços Prestados e/ou aos
dos Proce

ll

AV. MARAN s/N

materraas
S

dos,

Y

{

ó"J



------r__

encaminhame nt o

À!t. 3" -

A!t. 4" -

Àrt. 50 -

Estado do Pará

,-E;J'?'ff ̂
Hüi"'Y'Éili5+'X'?t,"^

ao Financeiro Pâra Pagamento '

Dê-se ciência ao servidor designado

Esta Portaria entra em vigor na odLd

e oublique-se '

de sua Publrcação '

Revogam-se as di- spo s i s em contrário '

Registre-se,

PubLique- se,

CumPra-se '

AI TU BA PA, 16 de MarÇo d'e 2020

IR CLlMÀ DE AGU I AR

DE ITAITUBA
P EE URA MUNIC

GESTOR (A) ONTRATO

Fls.-*

MÀRAN !{À0 S /N

I

\
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