
Portaria n"

Àrt. 1" - Des ignar
488.801 .9t2-68, Para
contratado.

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaitu ba

PREFEITURA MUNIGIPAL DE ITAITUBA

RESOLVE:

o (a) servidor (a) ANTONlO

acompanhar e fiscafizar

e

DA SILVA FILHO
a execuÇão do

diversos Para
do MuniciPi-o de

DESIGNAçÃO DE EISCÀT DE CONTR'ATO

Designa servidor Para acomPanhàr
fiscafizar a execDÇão deste conttato'

contrato n". 20200130
Ref. Processo no. PREGÃO N' 018/2020-PP

Jii"a" Contratual: Aquisição de materiais eIétricos
suprir a demanda oa Càordenadoria de Iluminação Púbfica

ltaituba-PA '

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

atribuiçÕes legais, àl""iatt""ao o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

21 de junho de 19g3] 
'ã-ã"ãr"u_."ça..'de contrato entre a (o)PREEEITURA

MUN]CIPAL DE ITAITUáÁ, 
-.ÃO-iOTiTNA-TANTS E MAR]A A DE ERE]TAS COMERCIO

como CONTRATADA.

CPF n"
obj eto

Axt. 2o - Determinar que o

I - zelar PeIo f iei- cumP

p róp
ne ce ssário à regularização d

fiscal ora designado deverá:

os termos
providências que ultrapas sarem

rio todas as ocorrências
rimento do contrato,

à sua execução, de
as faltas ou dos def
s, em tempo hábiI,
a sua comPetênc I â, ú

anotando em reg i st ro
terminando o que for
eitos observados, e,

as deci CS C AS

a lei;

estados e

submeter aos seus superiore

III- atestar, formalmente,

II - avaliar, continuamente' a qualidade
mateiiais fornecj-dos pela CONTRATADA' em

ob'ieto do contrato, e àurante o seu periodo

;;á;;; a autoridade superior a apricação
estabelecidas;

dos servr

de valid
ao

VE a lmente,
leg a ImenLe

S p
periodic e adequ

c
das pen I a

nos autos dos Proc s not

AV. MARAN S/

fiscars



relativas aos
enc aminhament o

Estado do Parâ

,.E:*UiJx,ü,txÊit ",'Ji+T,?", 
"^

<êrvicos prestados e/ou aos materiais
'::';I;;"ã;i.o p..u pasamento'

Dê-se ciência ao servidor designado e

fornecidos, antes do

publique-se '

de sua Publicaçáo 'Art. 3"

Art. 4o

Art. 5"

Esta Portaria entra em vigor a data

ontrário '
Revogam-se as disPosiçÕe S e C

Registrê-se '

Publique-se '

CumPra-se '

PA, 16 de Abril de 2020

A],MIR CL]MACO

EE ITUBÀ MUNICÍ P

UBA -

AGUlAR
DE lTAlTUBA

D

GESTOR (A) DO TRATO

AV. MARAN iiÃo s /N

É|s..,-/

,.&
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