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ne ce

DESIGNAçÂO DE AISCÀI, DE CONTR;àTO

Designa servidor para aconpanhar e

fiscalizar a execuÇão deste contrato'

de
de

e

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

o (a) servidor (a) ANTONIO

acompanhar e f iscalizar
DA STLVA FILHO
a execuÇão do

Contrato no. 20190241
Ref. Processo no. PREGÀO N' 044/2019-PP

,ietocontratual:ContrataÇãodeempresaespecializadanaprestaÇão
Y.;;i;.;-;;-iãããça. de sistemas intesrados de sestão pública na área

saneamento, incluindo conversão de dados' implantaÇão' treinamento

suporte técnico para atender a demanda do Municlpio de Itaituba'

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR' PREFEITO MUNICIPAL' no uso de suas

atribuições legais, àànsiaeranao o disposto no art' 67 da Lei B'666' de

21 de junho de 1993-, 
-e-á- 

cerenruç1o_-g. conrrato entre a (o)PREFEITURA

MUN]CIPAL DE ITAITUBA, COMO CONTRATANTE E ]NOVATUS SISTEMAS DE

INEORMATICA LTDA como CONTRATADA '

RESOLVE:

Àrt. 10 - Des ignar
488.801 .912-68, Para
contratado,

\-7 A!t. 2o Determinar que o fiscal ora deslgnado deverá:

CPE n"
obj eto

I
rio todas as ocorrências à

ssário à regularização das

rimento do contrato, anotando em rega
sua execuÇ ão, determinando o quezelar Pelo fiel cumP

faftas ou dos def
em tempo hábil,

sua competênci-a,

tos observados, eí
as deci- ES C AS

termo a lei

stro
for

prestados e /ou
adequada ao

tualmente /
I ega Ime nt e

submeter aos seus superlores,
providências que ultraPassarem a

II - avalj-ar, continuamente, a qualidade
materiais fornecidos pela CONTRATADA' em

oUl.to do contrato, e àurante o seu periodo
p.ápot a autoridade superior a aplicação
estabefecidas;

do
pe i dadeo

de idade, e en
nali

AV . I,IÀRAN

da



Eetado do pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

IIf- atestar, formalmente, nos autos dos processos/ as notasrefativas aos serviços prestados e,/ou aos materlais fornecidos,encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

fiscals
antes do

Art. 3"

Art. 4"

À!t. 5o - Revogam-se

Registre-se,

Publique-se,

V Cumpra-se.

as di spos i ções

MIR CL IMA

PA, 25 de Julho de 2019

Dê-se ciência ao servidor designado e publique_se.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

cont rário ,

ITURA MUN IC
GESTOR (A) CONTRATO

UBA

DE AGUIAR
]- DE I TAITUBA

Àv. MARÀNHÃO s/N
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