
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNAÇÂO DE FISCAT, DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscaLizar a execução deste contrato.

e

Contrato n". 201"90078
Rêf. Processo no. PREGÃO No 002l2019-pp

g)bjeto Contratual: Aquj-sição de recarga de gás de cozinha,
medicinal e soIda, produtos diversos, botijas e cilindros
para atender a demanda das SecretarÍas, Fundos de Saúde,
Assistência Social e Municipio de Itaituba, pelo periodo de 12

ox 1gênr-o
completos,
Educação,

meses.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições legais, consj-derando o disposto no art, 67 da lei 8.666, de
21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAITUBA, como CONTRATANTE e LOG COMMERCE EIRELI como
CONTRÀTADA.

RESOLVE:

Àrt, 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801. 9L2-68, para acompanhar e fisca.l-izar
contratado.

DA SILVA EILHO 7

a execução do
CPE n"
obj eto

Art. 20 Determinar que o físca1 ora desígnado deverá:

I - zelar pefo fiel cumprimento do contrato, an

regularização das faltas ou dos de e t
em tempo hábiI,
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/ou
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ando em
nando o

regist
quepróprio todas as ocorrências à sua execução, dete

necessário à
submeter aos

s observa
superiores,

providências que ultrapassarem a sua competência,
a deci

erm da Lei;

I1 - aval-iar, continuamente, a qualidade dos s p
materiais fornecidos
objeto do contrato, e
propor a autoridade
estabelecidas;

durante o seu p
pela CONTRATÀDA, em per1

eríodo de
superior a apl Í cação

a
a lmente,
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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 mater.iais fornecidos,
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

ao servídor d ignado e pub

fiscais
antes do

Àrt. 3" - Dê-se ciência

Art. 40 - Esta Portaria

Àrt. 5o - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

entra em vi na data e sua

que-se.

publicação.

disposi oe

M]R CIIMACO D

mco rarl-o,

PA, 12 de Eevereiro de 2019

U IAR
ITAITUBAFEITURA MUNICI PAI

GESTOR (A) DO CONTRÀTO
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