
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNAçÃO DE FTSCAT. DE CONTRÀTO

Designa servidor Pàra acomPanhar
fiscalizar a execuÇã) deste contt:ato'

Contlato n". 2 018 018 2

Rêf. Prôcesso no. PREGÃO N' 029l2018-SRp
\-objeto Contratual: Aquisição de peÇas de veicu-ios para 'iterri';r rs

nececidades do Municipio de Itaituba'

Portaria n"

objeto do contrato,
propor a autoridad
estabelecidas;

rrr-
relativas

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO, no uso de suas atribuiÇÕes
legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de 21 de junho

de-1993,eacefebraçãodeContratoentrea(o)PREEEITURAMUNICIPALDE
ITAITUBÁ, como CONTRATANTE e J D C DE OLIVEIRA EIRELI - ME como

CONTRÀTADA.

RESOLVE:

Art. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTONIo

488.801 .912'68, para acompanhar e fiscallzar
contratado.

DA SILVA FILHO
a execução do

CPE n"
ob j eto

A!t. 2o - Determinar que o fiscaf ora designado deverá:

I - ze).at pelo fiel cumprlmento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrênciai à sua execução' determinando o que for
necàssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,

submeter aos seus supàriores, em tempo hábiI ' as decisÕes e as

providências que ultrapassarem a sua competência' nos termos da lei;

materiais fornecidos pela CONTRÂTADA, em
II - avaliar, contínuamente, a qualidade serviços prestados e /ou

odicidade adequada ao

e durante o seu Per
e super.ior a aPl I Ç

er1
e vat rda,le, eventua.Lmente,

das penalidades Iega.Imente
od

atestar, formafmente, nos au rocessos / as not as fiscais
antes doaos serviços Prestados e/o

o
materiais oS r
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encaminhamento ao Einanceiro para pagamento'

Àrt. 3" - Dê-se clência ao servidor designado e publique-se'

Àrt.{o-EstaPortariaentraemvigornadatadesuapublicação.

Art. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

disposrçÕes

VALMI R

trário.
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