
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESTGNÀÇÀO DE FrSCÀr DE CONTRATO

Designa servidor para acompanhar
fiscalizar a execuçã.o deste contrato.

f.impeza, higiene, utensíflos
dos Eundos e Secretarlas do

Contrato n". 2 019 013 7
Rêf. Processo no. PREGÃO N" 018/2019-pp
Objeto Contratual: Aquisição de produtos devdomésticos e outros para atender a demanda
Município de Itaituba-PA.

O(a) ST (a)VALMIR CLIMACO DE AGU]AR, PREEEITO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiçôes legai-s, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
21 de junho de 1993, e a' celebração de Contrato enlre a (o)PREEEITURA
MUNICIPAL DE ]TAITUBA, como CONTRATANTE e JONALDO P. RODRIGUES EIRELI-ME
como CONTRATADA.

RESOT,VE:

Art. 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .912-68, para acompanhar e fiscafizar
contratado.

DA S]LVA EILHO
a execuÇão do

CPF no
ob j eto

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

I - zefar pelo fief cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o quê for
necessári-o à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábj-1, as decisÕes e as
providências que uft rapa arem a sua competência, nos termos da Iei,'

materiais fornecidos fa NTRATADA, em periodi cidade
II - avaliar, cont i

e

a qual-idade dos se rvi ços

te o seu perlodo de validade,

uamente

er.Lor

prestados e/ou
adequada ao

eventualmente,
Iegafmente

objeto do contrato,
propor a autoridad
estabelecidas;

a aplicaÇão das penal idades

OS autos dos processos/ as notas fiscaisnte,

AV. MARÀN S/N

Fts__



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

relativas aos serviços prestados e./ou aos materiais
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

fornecidos, antes do

Art. 3"

Art. 4'

Art, 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se,

Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

disposiçÕes m contrário.

IT UBA PA, 09 de Abrj-l de 2019

VAI,MIR CLI DE AGUIAR
REFEITURA MUNI

GESTOR (A)
DE ITAI TUBA

CONTRÀTO
I
c

Fls._

AV. MÀRÀNHÂo s/N

I
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