
Portaria no

de Itaituba.

O (a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE

atribuiÇÕes legais, consider

DESIGNÀçÃO DE FISCÀL DE CONTRÀTO

Desiqna servidor para acompanhar- e
fiscafizar a execução deste contrato,

Contrato n". 2A20A146
Ref. Processo Ílo. PREGÃO N" 014/2020-PP

. bjêto Contratual: Aquisição de pães
Yecretarias, Fundos de Saude, Ass i scênc ia

para suprlr a
Social, Educação

demanda das
e Municiplo

'l
1

IAR refeito Municipal, no uso de suas
dis o no art. 67 da Lei 8.666, de

Contrato entre a (o)PREFEITURÀ21 de junho de l-993, e a bra e
MUN]CIPAL DE ]TAITUBA, C

EIRELI - ME como CONTRAT
C NTE e BETIEL ARAUJO DE ALMEIDA

Art. 1o - D o (a)
a c ompa

RESOIVE:

rvidor (a ) ANTONIO DA

ar e fiscalizar a
SILVA EILHO ,
execuÇão do

CPE n"
obj eto

contratado,

Àrt, 2o - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zel-ar pelo fief cumprimentô do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, -e,

submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Iei;

gna r
488.801 .912-6 pa ra

II - avaliar, continuamente, a qualidade
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em

objeto do contrato, e durante o seu período
propor a autoridade superior a aplicação
estabel-eci-da s;

III- atestar, formalmente, nos autos dos

dos serviços prestados e/ou
periodi.cidade adequada ao
de validade, eventualment_e,
das penalidades legafmente

processos, as notas fi scai s

'\,191

AV. MARANHÀO s,/N

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

I



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEIÍURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

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

A!t. 30 Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

de sua publicação.Art. 4" - Esta Portaria

Àrt. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

entra em vj-gor na data

disposições contrário.

TUBA PA, 28 de Abril de 2020T

ALMIR CLI
FE]TURA MUNÍC PA

DE AGUIAR
L DE ITAITUBA

GESTOR (A) DO CONTRATO

AV. MARÀN S/N
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