
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Portaria no

DESTGNAÇÀO DE AISCAT DE CONTRÀTO

Designa servidot para aconpanhar e
fiscaTizar a execuÇão deste contrato.

contrato n". 2 019 0191
Rêf. Processo no. PREGÃO No 026/201,9_pp

jbieto contratuar: Aquisição de peças de veícur.os e maquinas pesadas,
materrars eletricos e refrigeraÇão automotiva para atender a demanda daSecretaria de Infraestrutura do Municipio de ftaituba-pA.

o(a) sr (a)vALMrR cLrMACo DE AGUTAR, pREFErro MUNrcrpAL, no uso de suasatribuiÇões J"egais, considerando o di-sposto no art. 67 d,a Lei g.666, de21 de junho de 1993, e a celebração de contrato entre a (o)pREFErruRA
MUNlCIPAL DE ITAITUBA, COMO CONTRATANTE e C]VEPEL COMERCIÂL ITAITUBÂ DE
VEICULOS E PEÇAS LTDA-EPP como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

Art, 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .912-68, para acompanhar e fiscal-izar
contratado.

DA SILVA F]LHO ,
a execuÇão do

CPF n"
objeto

Art. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

IIl- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais

I - zefar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registropróprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e/
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisôes e asprovidências quê ul-trapassarem a sua competência/ nos termos da Iei,.

fI - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/oumateri,ais fornecidos pela CoNTRATADA, êm periodl-cidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de vafidade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades regalmente
estabelecidas;

Íl

AV. MARANHÀO S/N
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relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais
encaminhamento ao Pinanceiro para pagamento.

fornecidos, antes do

À.rt.30 - Dê-se ciência

Àrt. 40 - Esta Portaria

Àrt. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se,

ao servidor designado e publique-se.

entra em vi r na data de sua publicação.

disposiç contrário.

TAITUBA PA, 24 de Abril de 2019

VALMIR CLIMACO AGUIAR
DE ITAI TUBAEEITURA MUNICIP

GESTOR (A) DO TRÀTO

AV. MARANHÃo s/N
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