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Contrato n

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

o (a) servidor (a) ANToNIo
acompanhar e f iscal-izar

DESI DE FISCAI DE CONTRÀTO

Designa servidot Pata acomPanhar
fiscaLizar a execuÇão deste contrato.

e

Ref. Pr
Obj eto

v demanda

20190044
o n". PREGÃO N' 003/2019-PP

tratual: Aquisição de gêneros alimentícios
Municipio de ftaituba-PA. pelo periodo de 12

RESOLVE:

para
meses .

DA SILVA FILHO
a execução do

suprrr a

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO MUNICIPAL' no uso de suas

atribuições legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

ãi O" ju"fro Aé fgg:, e a cefebração de Contraro entre a (o)PREEEITURA

MUNlCIPAL DE ITAITUBÁ, COMO CONTRATANTE C ROSINEIDE DOS SANTOS COMERCIO

como CONTRATADA.

À!t. 1o - Designar
488.801 .9L2-68, Para
contratado.

CPF n'
obj eto

Art, 2o - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pefo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrência; à sua execução, determinando o que for
necãssárlo à regularj-zação das fal-tas ou dos defeitos observados' e'

submeter aos seus supáriores, em tempo hábi1' as decisões e as

p.ã,riaen.ius que ultrapassarem a sua competência' nos termos da fei;

II - avallar, continuamenLe, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecj-dos pela CONTRATADAf em periodicidade adequada ao

objetodocontrato,eduranteoseuperíododevalidade'eventualmente'
piápot a autoridade superior a aplicação das penalidades legafmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos
rel-atj-vas aos serviços prestados e/ou aos

dos processos, as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do

,ruli$

ÁV. MÀRANHÀO S/N



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art, 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Art. 4o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

disposiçÕes em contrário.

Cumpra-se.

A PA, 05 de Eever ro de 2 019I

VALMI R LI DE AGUIAR\
PREFElTURÀ MU PAL DE I TAI TUBA

GESTOR ( O CONTRÀTO

av. MÀRÀNHÀo s/N
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