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Estado do Pará
Governo Municipal de ltai

PREFEITURA MUNICIPAL DE I BA

GNÀÇã,O DE FrSCÀr E CONTRÀTODESI

Desiqna
fiscafi

o (a) servidor (a) ANTONIO DA
acompanhar e fiscafizar a

servidor paLa acompanhar
dr a execuÇão deste contrato.

e

Contrato no. 20190041
Rêf,. procêsso no. PREGÃO No 003/2019_pp
objeto coatratuar: Aquisi-ção de gêneros al-imenticios para suprirV demanda do Municipio de Itaituba-pA, pelo periodo de 12 meses.

â

o(a) sr (a)vALMrR cLrMACo DE AGUTAR, pREFErro MUN]crpAL, no uso de suasatribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei g.666, de21 de junho de 1993, e a celebração de contrato entre a (o)pREEErruRÀ
MUNICIPAL DE ITAITUBA, COMO CONTRATÀNTE e JONALDO P. RODRIGUES EIRELI-ME
como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

Àrt, 10 - Designar
488.801 .972-68, para
contratado.

SILVA FILHO,
execuÇão do

CPE n"
obj eto

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

I - zelar pelo fieJ. cumprimento do contrato, anotando em registropróprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das fal-tas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisôes e asprovidências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

rr - avafiar, continuamente, a gualidade dos serviços prestados e/oumateriais fornecidos pera coNTRÀTADA, em periodicidade adequada aoobjeto do contrato, e durante o seu periodo de val-idade, eventualmente,propor a autoridade superior a apricação das penalidades legal-mente
e stabe l-ecida s;

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

AV, MÀRÀNHÀo s/N
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encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Alt. 30 - Dê-se ciência ao servidor desJ-gnado e publique-se.

Àrt. 40 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi.cação.

Art, 5o - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

disposiçÕes contrárlo.

T PA, 05 de Fevereiro de 2019

VALMIR CLIMÀ DE AGUIAR
PREFEITURÀ MUN 1C I DE l TAI T UBA

GESTOR (À) D ONTRÀTO

AV. MÀRÀNHÃO S,/N
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