
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaitu ba

PREFEITURA MUNICTPAL DE ITAITUBA

DESIGNAçÃO DE FISCÀI DE CONTRJATO

Designa servidor Para acomPanha r
fiscalizar a execuÇão deste contrato.

e

Contrato t". 20200121
Ref. Processo no. PREGÃo N' 018/202O-PP
Objeto Contratual: Aquisição de materiais elétricos

!'suprir a demanda da Coordenadoría de Ilumínação Pública
Lf-artuDa-PA.

RESOLVE:

Portaria n"

Àrt. 2' Determinar que o fiscal

DA SILVA FILHO
a execução do

diversos para
do Município de

CPE n'
obj eto

e

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, Prefeito Municipal, no uso de suas

atribuiÇÕes legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de

21 de junho Aá fgSS, e a celebraÇão de Contrato entre a (o) PREpEITURA

MUNICIPÂL DE ITAITUBA, COMO CONTRATANTE C ELETRICA MANAUS LTDA COMO

CONTRATADA.

Àrt. 10 - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

488.801 .912-68, para acompanhar e fiscal-izar
contratado.

I - zelar Pelo fiel cumPrimento

ora designado deverá:

do contrato, anotando em reglstro
execuÇão, determinando o quê forproprio todas as ocorrências à sua

necessário à
submeter aos

II - avaliar, continuamente,
materiaÍs fornecidos Pela CONT

objeto do contrato, e durante o
propor a autoridade suPerioc a

estabelecidas;

regularização das
seus superiores,

dos serviços Prestados e/ou

faftas ou dos defeitos observados, e,
o hábl-l, as decisÕes e as
tênci-a, nos termos da leÍ;

em tem
providências que ultrapassarem a SUA CO

a qu ade
emA, peu

u iodope
a

dicidade adequada ao
Iidade, eventualmenteíVA

li aÇ das penalidades Iegalmente

III- atestar' rocessos, as notas fiscaisformalmente, no

S /N"



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

serviÇos prestados e,/ou aos materiais
ao Einanceiro Para Pagamento '

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data

fornecidos, anLes do
relativas aos
encaminhamento

Art,3"

Art. 4"

publique-se.

de sua Publicação '

Art. 5" - Revogam-sê as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

disposiçÔes eÍn contrário.

DÀ

\

T 16 de Abril de 2024

VA],MI R C O DE AGUIARI
PREE'EI TURÀ M ]PAL DE ITAITUBA

GESTOR ( DO CONTRATO
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