
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNAçAO DE FISCÀI DE CONTR,ATO

Designa servidor para aconpanhar
fiscafizar a execuÇãa deste contrato.

Contrato n". 20190782
Ref. Processo ao. PREGÃO N" 024/20L9-PP
')jeto Contratual: Aquisição de materiais de expediente e diversos para

\1ãtender a demanda do MunicÍpio de Itaituba-PA'

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO MUNICIPÀL, no uso de suas
atribuiçÕes legais, considerando o disposto no art. 61 da Lei 8.666, de
21- de junho de 1-993, e a celebração de Contrato entre a (o)PREFEITURA
MUNICIPAL DE fTAITUBA, como CONTRATANTE e TSA - COMERCIO DE ELETRO-
ELETRONICOS EIRELI como CONTRATADA.

RESOLVE:

Portaria n"

Art. 2" Determinar que o f isca.I

próprio todas as ocorrências à
necessário à regularização das
submeter aos seus superiores,
providências que uftrapassarem a

Àrt. 10 - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .912-68, para acompanhar e fiscalj-zar
contratado.

DA SILVA FILHO .
a execuÇão do

CPF no
obj eto

\'/ I - zelar pelo fiet cumpr.imento

ora designado deverá:

do contrato, anotando em registro
sua execuÇão, determinando o que for

faltas ou dos defeitos observados, e/
em tempo hábiI, as decisÕes e as

sua competência, nos termos da Iei;

II - aval-iar, continuamente, a quâfidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRÂTADA, em periodici
objeto do contrato, e durante
propor a autor j-dade superior
estabelecidas;

o seu período de v
a aplicação das

de adequada ao
, eventualmente,

ídades Iegalmente
1 e

III- atestar, formalmente, nos autos
refativas aos serviços prestados e/ou aos

oS.
forn

as notas f iscaisdos
ma

pr
tes do

e



encaminhamento ao Financeiro

A!t. 30 - Dê-se ciência

A!t. 40 - Esta Portaria

Àrt. 5o - Revogam-se as

Regi" stre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

Estado do Pará
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

para pagamento.

ao serv j-dor designado e

entra em vigor dat a

publi,que-se.

de sua publicação '

disposiçÕe e contrário.

TA TUBA PA, 16 de Abri} de 2019

VAIMIR CL IMA DE AGUIAR
L DE I TAl TUBAPREFEITURA MUN]CI

GESTOR (A) D CONTRATO
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