
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal dê ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNAçÀO DE FISCAT DE CONTRÀIO

Designa servidor para acompanhar
fiscaLizar a execuÇão deste contrato.

de ar ê materials
de Infraêstrutura do

Contrato n". 20200151
Rêf. Procêsso ro. PREGÃO N" 020/202A-PP
objeto Contratual: Aquisição de pneus, câmaras

tzj-versos para suprir a demanda da Secrêtaria
Municip j-o de Itaituba/ PA.

Àrt. 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801.912-68, para acompanhar e f .iscalizar
contratado.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMÀCO DE AGUIAR, Prefeito Municipal, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lej- 8.666, de
21 de junho de 1993, e a celebraÇão de Contrato entre a (o)PREFtrITURA
MUNIC]PAL DE ITAITUBÀ, COMO CONTRATANTE E NEGÃO COMERCIO DE PEÇAS E

SERVIÇOS LTDA - EPP como CONTRATADA.

RESOLVE:

DA SILVA EILHO ,
a execuÇão do

CPE no
obj eto

Àrt. 2" - Determinar que o fiscal ora designado deverá:
\--

I - zelar pelo fiel cumprj-mento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faftas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábiL' as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, n

II - avafiar, continuamente, a quafidade dos s

termos da r;

IVrÇOS
d cida

da "ev
e id

ados e /ou
quada ao
ualmente,
êgalmente

est
ademateriaj-s fornecidos pela CONTRÀTADA, em pe

objeto do contrato, e durante o seu periodo de
propor a autoridade superior a aplicação das
estabefecidas;

I
t

L

III- atestar, formalmente, nos autos dos pr OS,,

b

ÀV. MARÀN S/N

as nota s fiscais



Estado do Pará

,.E:;;ul^^HssllÊil?[i+T'?t'"^

.êrvicos plestaoos e/ou aos ma1-eriais
irÔ Dara Pagamento '

ao IIlIarLg!-_- !

Dê-se ciência ao servidor designado e

f ornec j-dos, antes do

publique-se '

de sua Publicação '

relativas aos
encaminhamento

A!t. 3" -

A!t. 4o -

À!t. 5" -

or na data

Registre-se'

Publique-se'

CumPra-se '

Esta Portaria entra em vr

Revog am- s e AS disPosrç emc on ário.

ONTRATO

AITUBA PA, 30 de Abril de 2020

IR CLIMAC E AGUIAR
DE l TAlTUBA

ITURA MUNICIP
GESTOR (A) DO

úeneu IlA S /N
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