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Portaria no

DESÍGNAÇAO DE TISCÀI $§ CONTRÀTO

Des.iqna servidor para
accntpanhar e fiscafizar
a execuçào deste
ccnLrato.

Contrato n". 20200333
REf. PrOeêSSO NO. PREGÃC ELETRÔI]Ii;L] N" C2?/2020-PE
Objeto Contratual: , qúj.siÇào cie materiais efétricos,
acessórios autcmotivos e peças hrdráuiicas par:a máquinas
pesadas e carninhões pôr.a atender a demanda da Secretaria
Municipal de f nf raesLrut irira 'io Munj-ci pic de Ita j.tuba.

O (a) Sr (a)VALMIF. .L1MAC() DE AGIIIê.I.i, ?REF'EITC MIINICIPAl, DE

ITAITUBA, no uso cie suas atrlt'.iiÇôes legais, considerando
o disposto no ert. 67 cia Lel 8.666, cle 21 de junho de
1993, e a celebraçãc, oe Coni.ato encre a(o) PREEEITURÃ
MUNICIPAL DE ITAITI.iBÀ, .oÍto CCNTÊ*ô.TANTE A C B ACIOLE COM.
PEÇAS E SERVIÇOS f,IRf,LI

RESOLT/E :

À!t. 1o - Designar r:, (a) serviCor (a) AI.ITÔNIO DA SILVA
FILHO , CPE rro 488.801. .9"12-66, para acompanhar e
fiscalizar a execuÇão dcr obisto contratado.

f - zeiar pelo fiei .urrDrinerr'"o do conl.rato, anotando
em registlo proprlc tod.rs i:s 'cccrrêr'c-ias à sua execução,
determinancio o quê ror, nêcessállo à regularrzação das

s uper icres, enl

-t,U )
C

R!b

Determir.ei: gue o fj.sr:aj ora designado

f aitas ou dos def e j,tcs 6,i,sslrrados I e, subnreter
tênpo h,ii:,11, as der:-sôes ê as p

que Lrli:rapassarem a sua como€t:encia, nos ter
vldênclas

O la lei;

S SETV1I - avaliar, cor,f : r'.\.râÍrent.:, - qr:aJ,ior.r
presr-ados e r/ou mat()r:à j s i c:::,c-dl>s peia
periodicidade adeguaCa ..c Õbletc, Cc icr-,tra uran1'

OS

em

seu periodo de val idace, eve-ni-ua -lme Í) ro
auroridade supêr1or a ap Iicação
l-egalmente estabei-ecicias ;
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deve rá :
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,, i - ales,arr lilli,Xfl' ::, a:-llli.!i:;",'T#;::u=- "Tj,=...1:;:'';.;:..1"t'''" u'''"= dc (

?:'.""::;;; para Pasament o '

Art. 3o - Dê-se :iência ao servidor designado e

publique-se gor na data de sua

Art. 4" - Esta Portar-ia entra em vl

publicaÇao '

A!t' 5o
osiÇoes contrário '

i<evog am- se a-" oisP

Registre-se'

Publique-se '

CumPra-se '

P 0c Ce OUTUBRO de 2020
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VALI.ll R CLÍI4A

PREEEITO MÍJNIC

GESTOR (A) CCNTBÀ'IC

DE AGUIAR
DE ITÀITUBA
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