
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITUR.A MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGNAçÂO DE FISCÀI DE CONTRjATO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato,

e

Contlato no. 2 019 0193
Rêf. Procêsso no. PREGÃO N" 026/2019-pp

\-abjeto CorltratuaJ-: Aquisição de peças de veiculos e maquinas pesadas,
materiais eIétricos e refrigeraÇão automotiva para atende.r a demanda da
Secretaria de Infraestrutura do Município de Itaituba-pA.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiçÕes legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)PREtrEITURA
MUNIC]PAL DE ]TAITUBA, Como CONTRATANTE e A C B AC]OLE COM PEÇAS E
SERVIÇOS EIRELE como CONTRATADA.

RESOLVE:

Alt. 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488. B0l" .912-68, para acompanhar e fiscafizar
contratado.

DA S]LVA F]LHO ,
a execuÇão do

CPE n"
ob j eto

Art. 20 Determinar que o fiscal ora designado deverá:

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos/ as notas fiscaís

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em regisLro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, el
submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em perlodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade, evenLualmente,
propor a autoridade superior a apficaÇão das penalidades legalmente
estabefecidas;

DE

AV. MÀRANHÃO S /\



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

refatj-vas aos servj-ços prestados e,/ou aos materiais
encaminhamento ao Financeiro para pagamento,

fornecidos, antes do

Àrt. 3' Dê-se ciência ao servidor designado e pubtique-se.

Art.4o Esta Portar.ia entra em vigor na data de sua publicação.

Àrt, 50 - Revogam-se

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se,

as disposiçÕ m cont r

TAITUBA PA, 24 de Abril de 2019

VALMIR CLIMÀCO E AGU TAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE I TÀI TUBA

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

Fl§__

Àv. MARANHIo s/'
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