
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGNÀÇAO DE FISCÀÍ, DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
ftscafizar a execução deste contrato,

e

contrato n". 20200090
Ref. Processo Íto. PREGÃO N" 008/2020-PP
objeto contratual: Aquisição de gêneros alimenticios para suprir a

Vdemanda do Município de Itaituba-PA.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, Prefeito Municípal, no usÔ de suas
atribuições legais, considerando o disposto no art- 67 da Lei 8.666, de
21 de iunho de 1993, e a cel-ebração de contrato entre a (o)PREEEITURA

MUNICIPAL DE ITAITUBA, como CONTRATANTE e J. J. S. DE SOUSA-ME como

CONTRATADA .

RESOLVE:

Portaria n"

Art. 2"

materiars fornecidos
objeto do contrato, e
propor a autoridade
estabelecidas;

Àrt. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .9L2-68, para acompanhar e fiscal-izar
contratado.

DA SILVA E]LHO ,
a execuÇão do

CPF n"
obj eto

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zefar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, deLerminando o que for
necàssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superlores, em tempo hábi1, as decisÕes e as
providências que uftrapassarem a sua competência, nos termos da Iei;
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III- atestar, formalmente, nos autos dos proce
relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiai
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encamínhamento ao Financeiro parâ pagamento.

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

de sua publicação.Àrt.40 - Esta Portarra

À!t. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se,

ent ra

di ô

m vioor na data

ções em contrário.
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