
Contrato n". 2Al90l4 4

Ref. Processo no. PREGÃO N" 018,/2019-PP
?bjeto Contratual: Aquisição de produtos devdomésticos e outros para atender a demanda
Municipio de Itaituba-PA.

O(a) Sr(a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PRE
atribuiçÕes legais, considerando o dis

Portaria no

MUNICIPAL DE ITAITUBA, como CONTRA
ITAERIOS como CONTRATADA.

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES rGNÀçÃO DE AISCAT DE CONTRjATO

Designa servídor para acompanhar e
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

lim
o

a, higiene, utensífios
undos e Secretarias do

21 de junho de 1993, e a cefebraÇ

UNICIPAL.
arL. 6'l

rat
B

nô uso de sua s
da Lei 8.666, de
e a (o) PREEEITURA
A DA SILVA EPP -

Designar
pa ra

OLVE:

servidor (a) AN SILVA FILHO ,

execuÇão do
À!t. 1" -

488.801 .9L2-68,
contratado.

o o IO DA
ar a

CPF n'
obj etomoanhar e fiscal

Art. 2o Determ.inar que o fiscal ora dCS ignado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprj-o todas as ocorrências à sua execução, determj-nando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus super.iores, em tempo hábj-I, as decisôes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos têrmos da fei;

II - aval-iar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pel-a CONTRATADA, em periodicidadê adequada ao
objeto do contrâto, e durante o seu periodo de vafidade, eventualmente/
propor a autoridade super.ior a aplicação das penalidades ]egalmente
estabeLecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas flscais

DE

o

NTE

st
de

e

AV. MÀRÀNHÀO s,/N



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

rel"ativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

fornecidos. antes do

Art. 3" Dê-se c1ênci.a ao servidor designado e publique-se.

Art. 4' Esta Portarj-a entra em vigor na data de sua publicação.

À!t. 5" - Revogam-se

Qaai ct ra-ca

Publique-se,

Cumpra-se.

as disposiÇões e cont rár

TAlTU PA, 09 de Abril de 2019

VALMIR CLI DE AGUIAR
1, DE I TAl T UBAREEEITURA MUNIC

GESTOR (A) CONTRATO

OE

AV. MARANHÀO S/N
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