
Porta!ía no

Art, 10 - Designar
488.801 .912-68, Para
contratadô.

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

o (a) servidor (a) ANTONIO

acompanhar e f iscalizar
DA SILVA FILHO
a execuÇão do

DES IGNÀçÃO DE EISCÂÍ, DE CONTRJÀTO

Designa servidor Para acomPanha r
fiscalizar a execução deste contrato'

RESOLVE:

e

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREFEITO MUNICIPAL' no uso de suas

atribuiçôes legals, àon"iaerat'ao o disposto no art ' 6't da Lei 8'666' de

,i- d. junno aá 1993, e a cefebração de Contrato entre a (o)PREEEITURA

MUNICIpAL DE ITAITUBA, como CONTRATANTE e R. A. DEBASTIANT EIRELI-EPP

como CONTRATADA-

CPf n"
obj eto

Art. 2" - Determi-nar que o físcaf ora designado deverá:

I-zefarpelofielcumprimentodocontrato'anotandoemregistro
próprio todas as ocorrênciai à sua execução' determinandÔ o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados' e/

submeter aos seus supàriores, em tempo hábi1, as decisões e as

providências que ultrapassarem a "tta co*pãtência' nos termos da Iei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade
rnateriais fornecidos pela CONTRATADA' em

objeto do contrato, e durante o seu periodo
prápor a autoridade superior a aplicação
estabelecidas;

III- atestar, formalmente/ nos autos dÔs

dos servlços Prestados e/ou
periodicldade adequada ao
de validade, eventualmente,
das penaLidades I egalment e

processos, as notas f iscais

o

AV. MÀRAN HÃO S/N

Contrato n" ' 201'90!92
Ref. Processo no. PREGÃo N' 026/201,9-PP
.}bjeto Contratual: Aquisição de peças de veículos e maquinas pesadas'

yãi.ri"l, eIétricos e refrigeraÇão automotiva para atender a demanda da

Secretaria de Infraestrutura do Município de ltaituba-PA'



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Art. 4o Esta Portaria entra em vi r na data de sua publicação.

A!t. 5" - Revogam-se

Registre-se,

Pub.Lique-se,

Cumpra-se.

AS disposiçÕ em

]TA]TUBA

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

rar10.

PA, 24 de Abril de 2019

VAIMIR CLIMAC
PREFEITURA MUNICl

E AGUlAR
DE I TAI TUBA

Àv. MÀRAúHÃo s/N

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

Art. 30 - Dê-se ciêncj-a ao servidor designado e publique-se.
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