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Eslado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNÀçÃO DE FISCÀI. DE CONTRATO

RESOLVE:

oes.)gina se' tidor i .L' a..rmpdt;i..1r
fisqa.liza r a crêrJÇc .(sl- '.rnLrá''o'

e

contrato no. 2 018 018 3
jef. Processo no. PREGÃO N' 029l2018-SRP

Vbieto contratual: AquisiÇãÔ cle peÇas de veic'iio:' 'par:a etenoer as

nececidades do Municipio de ftaituba '

; atribuiçõesO(a) Sr (ã)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEE]TO, no uso de suar

i.ôâi", considerando o disposto no art' 67 da Le1 8'666' de 21 de junho

de' 7993, e a cefebração de Contrato entre a (o)PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAITUBA, como CONTRÀieUrf " NEGÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -
EPP como CONTRÀTADA.

Alt. 10 _ Designar o(a) servidor (a) ANTONfO

488.801 .gt2-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

DA SILVA EILHO
a execuÇão do

CPE n"
ob j eto

Àtt. 2ô - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo f.ieI cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrência; à sua execuÇão' deterr'inando o que for
'nàclssario à regularizaÇão das faltas ou dos. defeltos observados, el

submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisÕes e as

ãiãíiàe".ius que ultrapassarem a sua competência' nos termos da rer;

1I - avaliar, continuamente, a qualidade
materiais fornecidos pela CONTRATADA' em

objeto do contrato, e durante o seu período
;;á;;; a autoridade superior a apficaiao
estabelecidas;

do

cessos/

enalidades legalmente

prestados e,/ ou
adequada ao

eventua]mente,

lÇos
r cidade

idale,

IlI- atestar, formalmente, n

relativas aos serviços Prestados
os autos
e/o CI dos,ais

as n ISCAlS
tes dc

I



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

ao Einancelro Para Pagamento -

Dê-se ciência ao servidor deslgnado e puLlique-se'

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação'

e ncaminhament o

Art.3"

À!t.4"

Art. 5o - Revogam-se as

Registre-se,

Publi-que-se,

Cumpra-se.

disposiçÕes

VALMIR C

PREFETTURÂ MUN I
GESTOR (A)

trário.

PA, 23 de Abril de 2018
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