
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES rcNÀçÀo DE FISCAT DE CONTRjATO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

de ar e materiais
Infraestrutura dô

Coatrêto a". 2020A154
Rêf. Processo n". pREGÃo N" O2O/2020-pp
Objeto Contratual: Aquisição de pneus, cámaras
diversos para suprir a demanda da Secretaria de
Muni.cipio de ltaituba/ pA.

o(a) sr (a)vArMrR cLrMACo DE AGUTAR, prefeito Municipal, no uso de suasatribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei g.666, de21 de junho de 1993, e a cefebração de contrato entre a (o)pREEErruRA
MUN]CIPAL DE ]TAITUBA, COMO CONTRÀTANTE e J D C DE OLIVEIRÂ EIRELI . ME
como CONTRATADA.

RESOLVE:

À!t. 10 - Designar
488.801 .91,2-68, para
contratado,

o (a) servldor (a) ANTONIO DA
acompanhar e fiscalizar a

SILVA PILHO ,
execuÇão do

CPE no
obj eto

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registropróprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que f,or
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observad.os, e,submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e asprovidências que ultrapassarem a sua competêncla, nos termos da lei;

Art. 20

materi,ais fornecidos pela CONTRÀTADA, em
objeto do contrato, e durante o seu período
propor a autoridade superior a aplj,caçào
estabelecidas;

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

II - avaliar, contj_nuamente, a qualidade dos serviço
periodi d e adequada ao

eventuafmente I
ades lment e

prestados e/ou

de val-i a
das pe a

III- atestar, formalmente, nos autos dos proc

AV. MÀRÀN OS

fiscais

I
)

I



rel-ativas aos serviços prestados e'lou aos materiais fornecidos' antes do

ãnãaminrta..nto ao Financeiro para pagamento'

---r--

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

A!t. 30 Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se '

de sua Publicação.A!t. 4o - Esta Portaria

A!t, 5" - Revogam-se as

Reqistre-se,

Publiquê-se,

Cumpra-se.

entra em vrgor na data

disposições contrário.e

ITUBA PA, 30 de Abril de 2020

VALI'IIR CL 1

PREFEITURA MUNI
GESTOR (A)

O DE AGUIAR
PAL DE ITAITUBA

O CONTRATO

AV. MARAN S/N

I

I
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