
Contrato ^". 201'90219
i,"i. ".o"""so 

n"' PREGÃo N" 031/2019-PP

ôi]"aã- """tratuar: 
Aquisição de 

- 
Luminária

.r.zdiversos para suprir a demanda do Municipio de

Portaria n"

À!t. 10 - Designar
488.801.912-68, Para
contratado.

III-
relativas

o (a) servidor (a) ANTONIO

acompanhar e fiscalizar
DA SILVA EILHO ,
a execuÇão do

Estado doPará
Governo MuniciPal de ltaituba

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNAçÃO DE FISCÀI, DE CONTRATO

Designa servidor p-ara acompanhar

fiscafizat a execuÇao deste contÍato'

PúbIica LED ê materiais
It a ituba - PA -

ô(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR'..PREEEITO MUNICIPAL' - 
no- uso de suas

atribuições legais, tàtiJiat'"nao o oi"po""t-o t'o utt' 67 da Lei 8'666' de

21- de iunho ae rsg:] ã-ã'-"ál"ntt-ç-ao-'iã"óo"i'uto entre a(o)PREFETTURA

MUNICIPAL DE ITAITU;A, à*ã--CONINATAITi ã PV COMERCIO ATACADISTA DE

COSMETICOS E PRODUTO; óE PEREUMARI COMO CONTRATADA.

RESOLVE:

e

CPE no
obj et o

Art,2o-Determinarqueofiscatoradesignadodeverá:

I - zelat pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro

próprio todas as -ocorrenciaã 
à sua t><";;;ã;; deLermjnando o que for

necessário a t"qt"u t1'-uiao 
-aas faltas o" 'aot defeitos observados' e'

submeter aos ""'" 
'-";;:;iott"' 

"1 -^t:*po 
hábir' as decisÕes e as

providências que urtrJpà""ut"* " 
ut-'u "o*f5Jência' 

nos termos da l-eii

II - avaflar, continuamente' a qualidade dos serviços' prestados e/ou

materiais fornecid# 
-pãit - ô*i'*1À1'-- trn periodicidade adequada ao

obieto do contraro, 1 àlrrante o u.r, _p..iJà áe "ariaade, 
eventualmente'

prápo, a autoridad"= =;;;i;; 
-' upiitu*ãã Ju" penaridades resalmente

estabelecidas i

atestar, formalmentê' nos autos dos. processos' as notas

aos serviço= ptt"'"âo= 
- 

ã /ot'-r "o" 
materiais fornecidos'

fiscais
antes do

FIs.-

Àv. MÀRAN HÀo s/N



Estâdo do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Àrt. 30 - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Àrt. 4" - Esta Portaria entra em vj-gor na data de sua publicação.

À!t. 50 - Revogam-se

Registre-se,

Publigue-se,

Cumpra-se.

as disposições e contrário.

UBA PA, 16 de Maio de 2019

IR CL IMAC E AGUIAR
ITURÀ MUNICI P
GESTOR (A) DO

DE ITAITUBA
NTRATO

Fb._

Àv. MÀtucNHÃo s./N
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