
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGI.IAçÃO DE FISCÀL DE CONTB,ÀTO

Designa servidor para acompanhar
fisca f izar execuÇda deste contrata.

e

Portaria n"

Contrato aô. 20190029
Ref. Processo no. PREGÀO N. 102l2018-pp
Objeto Contratual: LocaÇão de SOrTWARE

\z Municlpal para AdmlnistraÇão pública, atr
em Tecno.Iogia da lnformaÇão/ conversão de
da base de dados existente e a manuten
evofutiva.

O(a) Sr (a)VALMIR CIIMACO DE AcUIAR, PREEEI
atribuiçÕes legais, conslderando o dispost
21 de junho de 1993, e a cel-ebração de
MUN]CIPAL DE ITAITUBA, como CONTRÀT
CONTRATADA.

RESOI,VE:

e SI tema
d Emp

CUS

OII

de arrecadaÇão
a Especiali zada
zaçáa, migração

S

do
, adaptativa e

, no uso de suas
da Lei 8.666, de

re a (o) PREEEITURA
e

TON]O DA S]L FILHO
al- i zar a execu

CAP LTDA-ME como

Àrt. 1o - Designar
488.801 .9L2-68, para
contratado.

o (a) servidor (a)
acompanhar e f do

CPE n'
obj eto

Àrt. 2" Determinar que o f iscal- a designado deverá:

f - zel-ar pelo fiel cumprimento
próprio todas as ocorrênc.ias à sua
necessário à regularizaÇão das falt
submeter aos seus superiores, em
providências que ultrapassarem a sua

execução, determinando o que for
s ou dos defeitos observados, e,
tempo hábj-1, as decisÕes e as

o contrato, anotando em registro

competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente. a qualidade dos serviços prestados e/ou
materi-ais fornecidos pela CONTRATADA, em perj-odicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de val-j-dade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legal-mente
estabel-ecidas;
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III- atestar, formalmente, nos autos dos processos. as notas
rel-ativas aos serviços prestados e/ou aos materj,aj-s fornecidos,
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

fiscais
antes do

Art. 3" - Dê-se ciência

A!t. 40 - Esta Portaria

À!t. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

PubJ-ique-se,

Cumpra-se.

ao servi-dor desi gnado

ent ra vr_ gor na

e publique-se.

de sua publicação.

io.

ta

dis o cont ra

VÀT,MI R CII
PREFElTURA MUN

GESTOR (A)

TAI T UBA PA, 17 de Janeiro de 2019

I AI, DE ITAITUBA
o CONTRÀTO
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