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Portaria n"

DES IGNÀçÃO DE FrSCÀr DE CONTRjATO

Contrato n". 20190046
Ref. Procêsso no. PREGÃO N" 003/201g-pp

", 
Objeto Contratual: Aquisj-ção de s

Designa servidor paÍa acompanhar
fisca]izar a execuÇão deste contÍato,

e

OS

o periodo de 12
alimenticios para suprir a

demanda do Município de Itaituba- p

art. 67 da Lei 8.666, de
O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AG AR. PREEEITO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições legais, consideran c

rato entre a (o)PREEEITURA
MUN]CIPAL DE ITAITUBA
VARIEDADES como CON

Designar
pa ra488. 1,912-68,

Àrt. 2"

o 4 C DA S]LVA COMERCIO E

o(

OLVE:

vidor (a) ANTONIO DA S]LVA FILHO ,
execuÇão do

CPE n'
obj etoa comp ar e fiscalizar a

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pefo fiel cum rimento do contrato, anotando em registro
próprlo todas as ocorrênclas à sua execução, determinando o que for
necessário à regularÍzaÇão das fal-tas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superi-ores, em tenpo hábiI, as decisÕes e as
providências que uftrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

II - avaliar, continuamente, a qual-idade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecídos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventual-mente,
propor a autoridade superior a apj-icação das penalidades Iegafmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
refativas aos serviÇos prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do

Cono de
RATANT E

AV. }.ÍARANHÃo s/N

21 de junho de 1993, e a

contratado.
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encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

À!t, 30 - Dê-se ciência ao servidor designado

A!t. 4o - Esta Portaria

Art. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

e publique-se.

entra em vi,gor na data de sua

disposiçÕes em contrário.

publicação.

VALMIR CLIMA
PREFEITURÀ MUNTC

BA 05 de Eevereiro de 2019

DE AGUIAR
P DE I TAI TUBA

GESTOR (A) D CONTRATO

AV. MARÀNHÂo s,/N
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