
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGNÀçÀO DE FISCÀI DE CONTRÀTO

Designa servidor Para acomqanhar
fiscaTizar a execução deste contrato.

Portaria n"

Axt. 2"

Contrato n". 2 019 018 3

Ref,. Processo ao. PREGÃO N" 024/2079-PP
çrjeto cotltratual: Aquisição de materiais de expediente e diversos para
atender a demanda do Municipio de Itaituba-PA.

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

21 de junho dà 1993, e a celebraÇão de Contrato entre a (o)PREFEITURA

MUNICIPAL DE ITA]TUBA, COMO CONTRÂTANTE E W.M.LIRA DE OLIVEIRA E]RELI
como CONTRATADA.

RESOLVE:

Àrt. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

488.801 .912-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado,

DA SILVA FILHO ,
a execuÇão do

CPE n"
obj eto

Determinar que o fiscal- ora designado deverá:

I - zelar
próprio todas
necessário à r
submeter aos
providências qu

pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
à" ocorrênciai à sua execuÇão, determinando o que for
egularização das faftas ou dos defeitos observados, e,

"etr" 
superiores, em tempo hábi1, as decisões e as

e ultrapassarem a sua competência, nos termos da l-ei;

II - aval-iar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela coNTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,
p.ápo, a autoridade superior a aplicação das penalidades Iegalmente
estabelecidas;

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

dos processos/ as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do

DE

FIs-_

AV. MÀRÀNH Ào s/N



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaitu ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Àrt. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se'

A!t. 4o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publlcação '

Art, 5ô - Rêvogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

disposições

VALMIR CLI
PREFEITURÀ MUN

contrário.

ITUBA

CO DE AGUÍAR
IPAL DE I TAl TUBA

PA, 16 de Àbril de 2019

GESTOR (A) O CONTRÀTO

Ft§._

AV, MARANHÃo s/N
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