
Portaria no

DESIGNAçÀO DE FrSCÀÍ, DE CONTRATO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

e

Contleto no. 20180370
Ref,. ProceEso no. PREGÃO N' 095/201-8-pp
sojeto Contratual: Aqui-sição de PNEUS, câmaras de ar e protetores para
atendêr a demanda da Secretaria Municipaf de Infraestrutura - SEMINERA
do Mun j-cipio de ftaituba-PA.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREFEITO, no uso de suas atribuições
legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 2J- de junho
de 1993, e a ce.lebração de Contrato entre a (o)PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITUBA, como CONTRÂTANTE e EL ELYON PNEUS E]RELI - ME como CONTRÂTADA.

RESOIVE:

Art. Lo - Des j-gnar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801.9L2-68, para acompanhar e fj-scal-izar
contratado,

DA SILVA EILHO ,
a execução do

CPE no
obj eto

Àrt. 2" - Dete.rminar que o fiscal- ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do conLrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à
submeter aos

regularização das faltas ou dos defeito
superiores,

providências que ultrapassarem a sua competência, nos

If - avaliar, continuamente, a qualidade dos
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em peri
objeto do contrato, e durante o seu periodo de v

em tempo hábi1,
-observados, e,
decisões e asAS

rmos da 1ei;

S V ços prestados e/ou
idade a adaI

I
ao

te
de, n ua Iment

feg men

AS fiscais
antes do

propor a autoridade superior a aplicação das
estabplecida s,'

e ES

III- atestar, formalmente, nos autos
rel-ativas aos serviços prestados e,/ou aos

dos

Fls._

err
e
i

s N

s, aS
ornec OS,

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



encaminhamento ao Einanceiro

Àrt. 3" Dê-se ciência

Àrt.4o - Esta Portaria

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

para pagamento.

ao servidor designado e

entra em vigor na data

AGUIAR
DE ITAI TUBA

publique-se.

de sua publicação.

Art, 50 - Revogam-sê

Registre-se,

Publique-se,

as disposiçÕes em ontrári-o.

AI PA, 06 de Dezembro de 2018

IR CLIMACO

Cumpra-se.

FEITURA MUNICI P

GESTOR (A) DO C NTRÀTO

ÀV. ILARÀNHÀO S/N
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