
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNAÇÃO DE FISCAT DE CONTRÀTO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscafizar a execução deste canttata.

Contrato n". 20200126
Ref. Processo n". PREGÃO N" 018/2020-PP

\,'Objeto Contratual: Aquisição de materiais elétricos
suprir a demanda da Coordenadoria de Iluminação PúbIica
Italtuba-PA.

e

DA SILVA F]LHO
a execução do

diversos pa ra
do Municiplo de

CPE n"
obj eto

o(a) sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, Prefelto Municipal, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

21 de junho aé fSS:, e a cefebração de Contrato entre a (o)PREpEITURA

MUNICIPÀL DE ITAITUBA, coMO CONTRATANTE E ELETRICA LUZ COMERCIAL DE

MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP COMO CONTRATADA.

RESOLVE:

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

488.801 .91,2-68l para acompanhar e fiscalizar
contratado.

Art. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar Pelo fj-eI cumPrj-mento
próprio todas as ocorrências à sua
necêssário à regularização das fal-t
submeter aos seus suPeriores, em

providências que ultrapassarem a sua

do contrato, anotando em registro
execuÇào, determinando o que for

tos observados, e,
as decisões e as
termos da fei;compe tênc a,

as ou dos d
tempo háb

II - avaliar, continuamente, a qualidade do
odicp
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de,

stados e/ou
dequada ao
ntualmente,

Iegalmente
materiais fornecidos pela CONTRATADA' em

obleto do contrato, e durante o seu periodo
p.ápot a autoridade superior a aplicação
estabelecidas;

nal i

formaLmente, nos autos do as notas fiscaisIII- at e sta r, SSO
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relativas aos
encaminhamento

Art. 3"

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

pnÉierrunn MUNIcIPAL DE lrAlruBA

serviços prestados e/ou aos materiais
-rÀ ri"""ô"iro Para Pagamento '

Dê-se ciência ao servidor designado e

entra em vr gor a data

fornecidos, antes do

publique-se.

de sua PublicaÇãa '
Art. 4" - Esta Portaria

Àrt. 5o - Revogam-se as

Registre-se I

Publ j-que- se,

Cumpra-se.

di spos içõe contrário.

TA BA PA, 16 de Abril de 2020

ALMÍR CLl DE AGUIARo

EElTURA MUNIC P L DE ÍTA]TUBA
GESTOR (A) ONTRATO
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