
Portaria no

Contrato

DESIGNÀçÀO DE FISCÀI DE CONTRÀTO

Designa servidor Para
acompanha r e fiscafizar
a execuÇão des te
cont rato .

20200L59

Rêf. Procêsso n". PREGÃO No 002/2020-PE
Objeto Contlatual: Aquisição maquinários para atender
demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura d

Municipio de Itaituba,/PA, de acordo com a proposta n

00481L/2079 e convênio n" 883644/2AI9 '

n",

. no art. 67 da Let 8-666,
braÇão de Contrato entre

a
o

DEI
C e

o(a)
no
dispost

uso de suas atribuições
Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, Prefeito Munic j-PaI,

ITUBA, como CONTRATANTE e

l-ega i s, considerando o

de 21 de junho de 1993,
a (o) PREFEITURA MUNICIPAL
DELTA MÁQUINAS LTDA COMO

CONT ADA .

Àxt. 1

HO

srgnar o

no 488.801 .9L2-68, para acompanhar e

RESOI.,VE:

(a) servidor (a) ANTONIO DA SILVA

designado

a

t. 20

execuÇão do objeto contratado.

- Determinar que o fiscaf ora

' r - zelar pelo fiel cumPrímento
m registro próPrio todas as ocorrê
eterminando o que for necessário

faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus

superiores, em tempo hábi1, as declsÕes e as providêncías
que ultrapassarem a sua competência, nos termos da l-ei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA' em

periodj-cidade adequada ao objeto do contrato' e durante o

s.r, periodo de validade, eventual-mente, propor a

autoridade superior a aplicaÇão das penalidades
legalmente estabelecidas,'

vera:

]II-
as notas

atestar,
fiscais

formafmente, nos autos
relativas aos serviços

do contrato, anotando
ncias à sua execuÇão,

à regularização das

dos processos,
prestados e/ou



aos materiais
Einance.iro para

Art. 30
publique-se.

Art.4"
publicação.

fornecidos,
pagamento.

antes do encaminhamento ao

Dê-se ciência ao servidor designado
aa

(we
o

Esta Portaria êntra em vigor na data de sua

Àrt.5" Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se,

DÀ de-Maio de 2020

VALMIR CLI E AGUIAR
DE ITAITUBAPREFEITURA MUNICl

GESTOR (A) CONTRATO

AIT
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