
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNAçAO DE FISCAL DE CONTRÀTO

Designa servidor para aconpanhar
fiscaLizar a execüÇãa deste contrato.

e

Contlrato n" . 2079001 4
Rêf. Processo :1o. PREGÃO N" 002/201,9-pp

- )bjêto Contratual: Aquisição de recarga de gás de cozinha, oxigêniov-medrc1na.L e solda, produtos diversos, botijas e cilindros completos,
para atender a demanda das Secretar.ias, Eundos de Saúde, EducaÇão,
Assistência Social e Munj-cipio de Itaituba, pelo periodo de l-2 meses.

O(a) Sr(a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO MUNICIpAL, no uso de suas
atribui,ções legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, d.e
21 de junho de 1993, e a ce.Iebração de Contrato entre a (o)PREEEITURÀ
MUNICIPAL DE ITAITUBA, COMO CONTRATANTE C ITAITUBA COMERC]O DE GÁS LTDA
como CONTRÂTADA.

RESOLVE:

Alt. 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .9L2-68, para acompanhar e fiscal-izar
contratado,
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

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

fiscais
antes do

Art. 3o Dê-se ciência ao servidor desi-gnado e publique-se.

Àrt. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pubticação.

A!t. 50 - Revogam-se

Registre-se,

Publj-que-se,

Cumpra-se.

as disposições ont rári

BA PA, 72 de Fevereiro de 2019I

AIM]R C],IMÀCO AGUIAR
DE ITAITUBAFEITURA MUNÍ CI PA

GESTOR (A) DO C RATO
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