
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGI.IAçÃO DE EISCÀT DE CONTRJàTO

Designa servidor para acomPanhar
f iscal,izar a execuÇão deste contÍato.

e

coatrato n". 20180367
1êf. Procêsso no. PREGÃO N" 095,/2018-PP

\tU3eto contratual: Aquisição de PNEUS, câmaras de ar e protetores para
atender a demanda da secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINERA

do Municipio de ltaituba- PA.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREFEITO, no uso de suas atribuições
legais, considerando o disposto no art. 61 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993, e a celebraçâo de ConLrato entre a (o)PREEEITURA MUNICIPAL DE

ITAITUBA, como CONTRATANTE e R. A. DEBASTIANI EIRELI-EPP como

CONTRATADA.

RESOLVE:

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

DA SILVA EIIHO ,
a execuÇão do

CPE no
obj eto

'!v Àrt. 20 Determinar que o fj-scal ora des.ignado deverá:

I - ze)-ar peJ-o fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábj-1, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos t mos da lei;

Ços prestados e/ou1I - avaliar, continuamente, a qualidade dos s

materiais fornecidos pela CONTRATADA, em perio i-dade ade
dade, e ua Imente,

legalmente

ada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de v
propor a autoridade superior a aplicaÇão das
estabelecidas;

n I

III- atestar, formalmente, nos autos do

FlÊ.

os, as.

s/N

otas fiscais

I



relativas aos
encaml nhament o

A!t. 3"

A!t. 40

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do
ao Financeiro para pagamento.

Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

disposições contrário.
I

Àrt. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publ j- que - se ,

Cumpra- se .

PA, 06 de Dezembro de 2018

VALMIR CL
PREFEITURÀ M

GESTOR (A DO CONTRATO
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