
Portari-a no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNÀçÀO DE F DE CONTR.ATO

Designa servidor par
fiscafizar a execúÇão

a conpa nha r
ste contrato.

Contrato n". 2 019 017 9

Ref. Plocesso n". PREGÀO N" a24/2019-PP
._ cbj êto

atender
contratual: AquisiÇão de materiais de expediente e d.iversos para
a demanda do Municipio de ltaituba-PA.

O(a) Sr(a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8'666, de
2t de junho de 1993, e a cefebração de Contrato entre a (o)PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAITUBA| como CONTRATANTE e I A MACHADO COMERCIO - ME como
CONTRATADA.

RESOI,VE:

Art. 10 - Designar o(a) servldor (a) ANTONIO
488.801 .9L2-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

DA SILVA FILHO
a execuÇão do

CPE n"
obj eto

Àxt. 2" Determinar que o físcal ora designado deverá:

I - ze.l-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anolando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necêssário à reguJ.arizaÇão das faftas ou dos defej-tos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisÕes e as
providências que ul-trapassarem a sua competência, nos termos da l-ei;

fI - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela coNTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente.
prãpo, a autoridade superlor a aplicação das penalidades Iegalmente
estabelecidas;

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

Fls._

AV. MARANHÃo s/N

l

I,.1
\l



Estado do Pará
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encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art. 30 - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se '

Àrt.4o-EstaPortariaentraemvigornadatadesuapub]icaÇão.

Art. 5" - Revogam-se

Registre*se,

Publ ique-se ,

Cumpra - se .

as di spos i çõ em contrário.

TUBA

VALMIR CL IMACO E AGUIAR
DE I TAI TUBA

PA. L6 de Abril de 2019

REFEITURA MUNIC] P

GESTOR (A) DO TRATO

Àv. MÀRÀNHÃO s/N
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