
Portalia Ít"

Àrt. 1
EILHO
fiscalizar

Art.
deve rá :

DESTGNÀçÃo DE FrscÀr DE CONTRATO

Desiqna servidor Para
acompanhat e f iscaTizar
a execüção des te
contrato.

Contrato a" ' 202002L1

n"e. p"o""r30 tro ' PREGÃO N' 010/2020-PE
óúi"ao contratual: aquisição de derivados de petróIeo

puíã- "rp.it 
u demanda das Secretarias' Fundos de

AssistênciaSocia]-,EducaÇãoISaúdeeMunicipiode
Itaituba.

o(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR' PREFEITO MUNICIPAL DE

ITAITUBA,nousoaus,a=atribuiçÕeslegais,considerando
o disposto no art. ãi au Lei 8'666' de 21 de lunho de

1993, e a celebração de Contrato entre a(o) PREEEITURA

MUNICIPAL DE ÍTAITÚBA, COMO CONTRATANTE J. D. C. DE

OLIVEIRÂ EIRELI - ME.

RESOI,VE:

o - Designar o(a) servidor (a) ANTÔNro DA srLVA

CPE n" 488. 801. 912-68, para acompanhar e

a execuÇão do obleto contratado'

20 - Determinar que o fiscal ora desi-gnado

I - zel-ar peto fiel cumprimento do. contrato' anotando

em regj-stro próprio l;;"" a's ocorrências à sua execução'

determinando o q"" rti necessário à regularização das

;;i;;= ou dos delei-tos observados' e' submeter aos seus

superiores, em tempo hábiI, as decisÔes e as providências

que ultrapassarem t "'u to*pttência' nos termos da l-ei;

II - avaliar, continuamente' a qualidade dos serviços

prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA' em

periodicidade adequaãa ao obleto do contrato' e durante o

:;;- periodo de vafidade' eventualmente' propor a

autoridade superior a aplicação das penalidades

Iegalmente estabelecidas ;



III- atestar, formalmente' "o= :l::s 
dos processos'

as notas fiscais reiati""s aos serwiços prestados e/ou

aos materiais totr'"-tlão" ' antes do encaminhamento ao

Financeiro Para Pagamento '

Dê-sê ciência ao servidor designado e
Art. 30

publique-se.

À!t. 4o

publicação.
- Esta Portaria entra em vigor na data de sua

À!t. 5" - Revogam-se as disposições em contrário '

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA - PA, 09 de Julho de 2020

VAIMIR CIIMACO DE AGUIAR

PREEEITO MUN]CIPAT DE ITAITUBA

GESTOR(A) DO CONTRATO
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