
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaltuba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGNAçÃO DE BISCÀL DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscaTizar a execuÇão deste contrato.

e

Contrato no. 2 O 190151
R€f. Processo no. PREGÃO N" 021l2019-PP

-.rjeto 
Contratual: Aquisição de derivados de petró1eo para

<Iemanda das Secretarias, Eundos de Assistência Sociaf, EducaÇão,
Mun j.cipio de Itaituba

DA SILVA FILHO ,
a execução do

suprr-r a
Saúde e

CPF no
obj eto

O(a) ST (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREFEITO MUNIC]PAL, NO USO dC SUAS

atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8'666, de
21 de junho de 1,993, e a celebraÇão de Contrato entre a (o)PRErEITURA
MUN]CIPAL DE ITAITUBA, COMO CONTRÀTANTE E R. A. DEBASTIANI EIRELI-EPP
como CONTRATADA.

RESOLVE:

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

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

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprj-o todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessárj-o à regularização das faftas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as
provj-dências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

II - aval-iar, continuamente, a qualidade dos servi s prestados e/ou
pe r r-o C ade adequada aomateriais fornecidos pela CONTRATADA, em

objeto do contrato, e durante o seu periodo
propor a autoridade superior a aplicação
estabelecidas;

de va
das

I
idades

ntualmente,
fegalmente

Fl!'-

dos pro

AV. MARÀN

III- atestar, formalmente, nos au

s/N

as n s f iscais



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art. 3o - Dê-se ciêncla

Àrt. 40 - Esta Portaria

Art. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data dê sua publicaÇão.

dispos içÕes cont rár o

VALMIR CL
PREFEITURA MU

TAITUBA PA, 10 de Abril de 2019

O DE AGUIAR
I PA]- DE TTAITUBA

GESTOR ( DO CONTRATO
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