
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Portaria no

DESIGNÀçAO DE FISCÀÍ, DE CONTRÀTO

Contrato no. 20180250
Ref. Procêsso no. PREGÃO N. 050/2018-pp
Objeto Contratual: AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PESADAS PARA SUPR]R A NECESSIDADE
INERÂESTRUTURA.

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrata.

PARÂ MANUTENÇÂO EM MAQU ]NAS
DA SECRETAR]A MUN]CIPA]. DE

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR. PREFEITO, no uso de suas atribuições
legais, considerando o disposto no art. 67 da Lel 8.666, de 21 de junho
de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)pREF'EITURA MUNICIpAL DE
ITAITUBA, como CONTRATANTE e VCR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRÂTOR LTDA _
EPP como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

Art. 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .91,2-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.
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Determinar que o fiscal ora designado deverá:

f - zelar pelo fieJ_ cumpri_mento do côntrato, anotando em registropróprio todas as ocorrências à sua execuçâo, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das fa.rtas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisÕes e as
provj-dências que u1trapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos
materiaj-s fornecidos pela CONTRATADA, em

du rant e
superior

alid+de.
oenatl id

I

I}ót

nte,
ent e

cais

ades I ega

tlfII- atestar, formalmente, nos autos dos proces s

\

L

o s,/N

frs

,

fls-*

\

\



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

relativas aos servlços prestados e,/ou aos materiais
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Àrt. 30 - Dê-se ciência

Alt.,{o - Esta Po.rta r i a

Art,50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

ao servÍdor designado e publique-se.

disposiçôes em contrár.io.

ITAI BA

fornecidos, antes do

PA, 72 de Junho de 2018

VAIMIR CLIMAC DE AGUIAR
FEITURÂ MUNICI DE l TAT TT] BA

GESTOR (A) DO CONTRATO
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