
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Portaria n"

DES IGNÀçÃO DE FISCÀ]. DE CONTRÀTO

contrato n". 20194204
Rêf. Plocêsso ao. PREGÃO No 029/2019-PP

\_ objêto
suprrr
Saúde e

Designa servidor para acompanhar
fiscalizar a execúÇão deste contrato.

e

contratual: Aquisição de gêneros afimenticios remanescentes para
as necessidades dos Fundos Munici-pais de Assistência Social,
o Municipio de Itaituba- PA.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiçôes legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)PREFEITURA
MUNICIPAL DE ]TAITUBA, COMO CONTRATANTE E PEDRO 1 BATISTA DA SILVA EPP -
ITAERIOS como CONTRÀTADA.

RE SOLVE :

Alt. 1o - Desj-gnar o(a) servidor(a) ANTONIO
488.801 .9L2-68, para acompanhar e fiscalizar
cont ratado .

DA S]LVA FILHO
a execuÇão do

CPF no
obj eto

AtE. 2o

I - ze.Iar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularização das fal-tas ou dos defeltos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

Determinar que o fiscal ora designado devera:

II - avaliar, continuamente, a qualidade
materiaj-s fornecj-dos pela CONTRATADA, em

objêto do contrato, e durante o seu período
propor a autorj-dade superior a aplicaçào
estabel-ecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos

dos serviços prestados e/ou
periodicidade adequada ao
de validade, eventua.Imente,
das penalidades .Iegalmente

processos, as notas f iscais

AV. MÀRÀNHÀO S/N



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL OE ITAITUBA

relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornec.idos, antes do
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Àrt. 3o - Dê-se ciência

Art,40 - Esta Portaria

Àrt. 50 - Revogam-se as

Registre-sê,

Publique-se,

Cumpra- s e .

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposiçôes e

VALMIR CLIMAC

' contrário.

(

BA PA, 02 de Maio de 2019

DE AGUIAR
L DE I TAI TUBAEFEITURA MUNICI

GESTOR (A) DO ONTRATO

l-l

ITA

Àv. MARAIHÀO s/N

L-
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