
Portaria n"

Estado do Pará
Governo MunicipâÍ de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGNAçÀO DE FrSCÀr DE CONTBÀTO

Designa servidor paLa acompanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

Contrato n". 2 019 019 4

Ref. Processo no. PREGÃO N' 02612019-PP
,- -rbjeto Contratual: Aquisição de peças de veicu]-os e maqu.inas pesadas,

materiais elétricos e refrigeraÇão automotiva para atender a demanda da
Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Itaituba-PA.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições tegaj-s, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2L de junho de 1993/ e a celebraÇâo de Contrato entre a (o)PREFEITURA
MUNIC]PAL DE ITAITUBA, COMO CONTRATANTE C J D C DE OLIVEIRA EIREL1 _ ME

cono CONTRATADA.

RESOÍ,\rE:

Art. 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .9L2-68, para acompanhar e fiscallzar
contratado.

DA S]LVA FILHO ,
a execuÇão do

CPF n"
obj eto

lÀrÉ- z- Determinar que o fiscaJ- ora designado deverá:

I - zelar pel-o fiel cumprimento do contrato, anotando em regisLro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularj-zaÇão das faftas ou dos defeltos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e,/ou
materiais fornecidos pela CONTRÀTADA, em perlodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de vafidade, eventual-mente,
propor a autoridade superj-or a aplicação das penalidades Iegalmente
estabelêcidas i

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
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AV. MARÀNHAO S/N
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relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art. 3" Dê-se ciência ao servldor desi do e publique-se.

Art. 4o Esta Portaria entra

A!t. 50 - Revogam-se

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

AS di spo SCMC

VAI,MI R CLIMACO DE AGUIAR
PREFEITURÂ MUNICIPAI DE I TAI TUBA

GESTOR (A) DO CONTRATO

na data de sua publicação.

o

]TAITUBA PA, 24 de Abril de 2019
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AV. MÀRÀNHÃo s/N
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