
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES rGNÀÇÃO DE FrSCÀr DE CONIRÀTO

Designa servidor para acofipanhar
fiscaTizar a execução deste contrato.

e

Portaria nô

Art. 10 - Designar
4 8 8 . B 0l- . 972- 68 , para
contratado.

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

Contrato n", 20180368
Ref. Processo Íro. pREcÃO No 095/2019-pp

v\bjêto Contratual: Aquisição de PNEUS, câmaras de ar e protetores para
atender a demanda da Secretaria Muni-cipaI de lnfraestrutura - SEMINFRA
do Município de I taituba- PA.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO, no uso de suas atribuições
legais, considerando o disposto no art. 67 da I,ei 8.666, de 21 de junho
de 1-993, e a celebração de Contrato entre a (o)pREFEITURÀ MUNICIpAT, DE
ITAITUBA, como CONTRATANTE e A C B AC]OLE COM PEÇAS E SERVIÇOS EIRELE
como CONTRATADA.

RESOLVE:

S ]I,VA EILHO ,
execução do

CPE no
obj eto

Art. 20 Determinar que o fiscal ora desl-gnado deverá:

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrêncj-as à sua execução, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das fal-tas ou dos defeítos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competêncj"a/ nos term s da fei;

I[ - ava]-j-ar, contj.nuamente, a qualidade dos servi prest
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em period c de ade

a e, event

ados e/ou
quada ao
ualmente,
ega l-ment e

objeto do contrato, e durante
propor a autoridade superior
estabefecidas;

o seu periodo de va
a aplicaÇão das a ida

fII- atestar, formalmente, nos auto
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serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
ao Einanceiro para pagamento.

Art. 3o Dê-se ciência ao servj-dor designado e publique-se.

de sua publicação,Art. 4" - Esta Portarj,a entra em vigor na data

refativas aos
encami nhament o

Art. 5ô - Revogam-se

Regl s t re- se ,

Publique-se,

Cumpra-se.

AS disposiçôes em ntrário. rl

I PA, 06 de Dezembro de 201-8

VALMTR CLIMA o
PREFEITURA MUNIC

DE AGUIAR
AÍ, DE I TAl TUBA
CONTRATO
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