
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNAÇÃO DE FISCAT DE CONTRÀTO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscalizar a execução deste contrato.

e

contrato n'. 20200089
Ref. Processo no. PREGÀO N' 008/2020-PP
Objeto Contratual: Aquisição de gêneros alimentícíos para suprir a

demanda do Municlpio de Itaituba-PA'

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

ái-ã" jrnyro aá fgS:, e a celebração de Contrato entre a (o)PREFEITURA

MUNICIPÁL DE ITAITUáA, COMO CONTRATANTE E PEDRO I BATISTA DA SILVA

EIRELI - EPP como CONTRATADA.

RESOTVE:

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

488. BO1 .9L2-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

DA SILVA E]LHO
a execuÇão do

CPF n"
obj eto

Àrt. 2" De!erminar que o fiscal ora designado deverá:

zelar pelo fiel cumP

rio todas as ocorrênclas
ssário à regularização d

rimento do contrato, anotando em regi stro
à sua execuÇão, determinando o que for

as faltas ou dos defeitos observados, e,
o hábil, as decisÕes e as

próp
nece

providências que ultrapassarem a sua compet

fII- atestar, formalmente, nos autos
relativas aos serviços prestados e/ou aos

submeter aos seus super.iores, em temp
enci nos te

servi

sdale I

ados e/ou
equada aoII - aval-iar, contj-nuamente, a qualidade

materiais fornecidos pela CONTRATADA' em

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

o os pr

e
odi daÇa
al ade, ntualmente,

legalmente

fiscars
antes do

d

dos pr as notas
necidos,

nalrd

Í)

: Fls.
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encaminhamento

Art. 3" -

A!t' 4" -

Art. 50 -

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL OE ITAITUBA

ao Financeiro Para Pagamento '

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

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaÇão'

Revogam-se as disPosiçÕ em contrário.

]T T UBA PA, 16 de MarÇo de 2020

CL IMAC
MUNICI

DE AGUIAR

Registrê-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

I
PRE IT A DE Í TAI TUBA

STOR (A) DO NTRATO

S/N
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