
Portaria no

À!t. 1" - Designar
488.801 .9L2-68, para
contratado.

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

Estado do pará
Governo Municipal de ltaitu ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES rcNÀçÃO DE ErscÀI DE CONTRÀTO

D_1siO2a servidor para aconpanhar -
fiscalizar a execuÇãa deste càntrato,

de ar e materiais
de fnfraestrutura -do

RESOLVE:

e

Contrato no. 20200155
Ref,. procêsso no. PREGÃO Na O2O/2020_ppObjeto Contratual: Aquisição de pneus, câmarasdiversos para suprir a demanda da SecretariaMunicipio de Itaituba / pA.

O(A) Sr (A)VALMIR CLIMACO. DE AGUIAR, PrEf.itO MUN'C,PAI, NO USO dE SUASatribui-Çôes legais, considerando o 'oisposto 
no art. 67 da Lei g.666, de21 de junho de 1993- e a cef ebraÇã;i. contrato entre a (o)pREFErruRAMUNICIPAL DE ITAITUBA, CÔMO CONTüTÂNTE C MANCINI PNEUS EIREL] COMOCONTRÂTADA.

S]LVÂ E]LHO
execuÇão do

UEI N-
obj eto

Àrt. 20 Determinar que o fiscal ora designado deverá:
I zelar pelo fiel cumprimento do contodas as ocorrências à sua execuà regularização das faltas ou

trato, anotando em registropróprio
NECESSAI].O
submeter a
provi dênci a

II
mater lAIS

Ção, determ
dos defeit

ando o que for
observados, -e,os seus superiores, em tems que ultrapassarem a sua comp

po háb,i I ,
etência. nos

decisÕes e âs
rmos da fei

avaliar, continuamente,
fornecidos pela CONT

a qualidade dos ser
RATÂDA. em

5 resta
ea

e tu
sl

e /ou
u a aocontrato, e durante o seupropor a autoridade superÍor a a

objeto do periodo

estabelecldas
plicaÇão

fII- atestar, formalmente, nos autos dos progá

a
mente,

almente

AV. I,LARANH O S/N

S tas fiscais

I



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

relativas aos serviços prestados e,/ou aos materíais fornêcidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art. 3" - Dê-se ciência

Art.4o - Esta Portaria

àrt. 50 - Revogam-se as

ReEistre-se,

Publique-se,

Cump.ra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposiçÕe em cont rár

TA UBA PA, 30 de Abril de 2420

IR CL IMA DE AGUIAR

O

EFEITURA MUNICI
GESTOR (A) DO

DE ITAITUBA
NTRATO

AV. }{AF.AN HÀo s/N

,.1

\
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