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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Portaria n"

Contrato no. 20180251
Ref. Procêsso n". pREGÃo N" 050,/2019_pp

1-, Objeto Contratual: AOUISIÇÀO DE PEÇAS
PESADAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE
I N ERAES TRUTU RÀ .

DESIGNAçÃO DE FTSCAI DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

e

PARA MÂNUTENÇÃO EM MÀOU ]NAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

o(a) sr (a)vALMrR cLrMACo DE AGUTAR, pREEErro, no uso de suas atribuiÇôes
'Legais, considerando o disposto no art. 67 da Lel E.666, d,;21 de junhode 1993, e a ce.rebração de contrato entre a (o) pREFETTURA MUNrcrpAL DErrArruBA, como GoNTRATANTE e RECH TMPORTADoRA E DrsrRrBUrDoRA S/A comoCONTRÀTADA.

Àrt. 10 - Designar
488.801 .912-68, para
contratado.

RESOI,VE :

o (a) servidor (a) ANTONIO DÀ
acompanhar e fiscafizar a

SILVA FII,HO,
execução do

CPE n'
obj eto

A.rt. 20

rI avaliar, continuamente,
materiais f orneci-dos pela CONT
ob

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

f - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registropróprio todas as ocorrênciaÀ à sua execução, determinando o que fornecessário à regurarização das fartas ou dos defeitos observados, e,submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisÕes e asprovidências que uftrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
a qualidade dos servl co

RATADA, em periodicida
s prestados e /ou
de 

... 
ádequada aol eto do contrato, e durante opropor a autoridade superior a a

seu periodo de vali
plicação das pe

ade, Éventua ente,
menteI idades legestabelêcidas

III- atestar, formalmente, nos autos clos process fiscais

il

AV. MÀRÀN S /N

as not
I

\

\
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refat.ivas aos serviços prestados e,/ou aos materials
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

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

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na d.ata d.e sua publicação.

Àrt,50 - Revogam-se

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

as disposiÇÕ

VALMI P. 
'LI

CS em contrário.

ITUBA

CO DE AGU IAR
IPAL DE I TAI TUBA
O CONTRATO

fornecidos, antes do

PA, 12 de Junho de 2018

REFEITURA MUN

GESTOR (A)

AV. MARANHÀo s,/N

r

I

Fis _
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