
Estado do Pará
Governo Mu pal de ltaituba

PREFEITU CIPAL DE ITAITUBA

Portaria n"

DES DE E'ISCÀT DE CONT&àTO

Designa servj.dor paLa acompanhar
fisca.lizar a execução deste contrata.

Contrato rro. 20190042
Ref. Processo no. PREGÃO N' 003/2019-PP
Objeto Contratual: AquisiÇão de gêneros alimentici.os para suprir
demanda do Municipio de Itaituba-PA, pelo período de 12 meses.

e

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lej- 8.666, de
21 de junho de 1993, e a ce.Iebração de Contrato entre a (o)PREEEITURÂ
MUNICIPAL DE ITAITUBA, como CONTRATANTE e PEDRO I BATISTA DA SILVA EPP -
ITAERIOS como CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .91.2-68, pa.ra acompanhar e fiscalizar
contratado.

DA SILVA EILHO ,
a execuÇão do

CPE no
obj eto

Art. 2" Determj-nar que o fiscal- ora deslgnado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registrov próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faftas ou dos defeitos observados, el
submeter aos seus superiores, êm tempo hábiI, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - avafiar, 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 val-idade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas;

IfI- atestar, formaJ_mente/ nos autos dos processos, as notas fiscais
refativas aos servj-ços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do

AV. MÀRÀNHÃO S/N

v-./
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encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

À!t. 3o - Dê-se ciência ao servj-dor deslgnado e

Àrt. 40 - Esta Portaria

A!t.50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

entra em vigor

disposiçÕes em

]T ] TUBA

VA],M I R CI I DE AGUIAR

publique-se.

na data de sua publicação.

trário,

05 de Eevereiro de 2019

PREEEITUR-A MUNI
GESTOR (A)

AL DE ITAITUBA
CONTRÀTO

I

'*.14.1

AV, MÀRANHÀO s/N
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