
Portaria n"

Estado do Pará
Governo M unicipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESTGNAÇÃO DE FTSCAT DE CONTAÀTO

Designa servidor Para aconqanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

Contrato n"' 2 019 019 0
Rêf. Processo n". PREGÃO N' 026/2019-PP

\-rbj êto Contratual: AquisiÇão de peÇas de veiculos e maquinas pesadas'

materiais eIétricos 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 MUNICIPAI" no usÔ de suas

atribuiÇÕes legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

Zf ae ju.,fto dá 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)PREFEITURA

MUNIC]PÁL DE ITAITUBA, COMO CONTRATANTE E NEGÃO COMERCIO DE PEÇAS E

SERVIÇOS LTDA - EPP como CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

488.801" .912-68, para acompanhar e fiscalizar
cont ratado .

DA SILVA EILHO
a execuÇão do

CPF n"
obj eto

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

I - zelar pelo fieJ- cumprimento do contrato' anotando em registro
próprj-o todas ãs ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
.,ecLssátio à regular.izaçâo das faltas ou dos defeitos observados' e'
submeter aos seus sup;riores, em tempo hábi1' as decisões e as

p.áriaer,"ius que ultrapassarem a sua competêncla, nos termos da fei;

II - avafÍar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiaisfornecidospelaCONTRATADA,emperiodicj-dadeadequadaao
objeto do contrato, e àurante o seu periodo de validade' eventualmente'

frápot a autoridade superior a aplicação das penalidades l-egalmente

estabelecidas;

fII- atestar, formalmente, nos autos dos processos' as notas fiscais

t)

MARANHÃo s/N

e
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Governo MuniciPal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL OE ITAITUBA

refativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos' antes do

encaminhamento ao Einancej-ro para pagamentÔ'

Àrt, 3" - Dê-se ciência

Art. 40 - Esta Portarla

Art. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor des ignado e publ ique-se .

de sua publicação.entra em vigor na data

disposiçÕes em contrário.

ITAITUBA

VAI,MIR CI,IMACO DE AGUIAR

PREFEITUBÂ MUNICIPAL DE ITAITUBA
GESTOR (A) DO CONTRATO

PA, 24 de Abril de 2019
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