
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGNÀçÃO DE FISCÀT DE CONTRJàTO

Deslqna servidor para acompanhar
fiscafizar a execução d.este contrato'

Contrato n". 20200153
n"i. ,""""tso no. PREGÃO N' 020/2020-PP

ôi:"a" contratual: AquisiÇão de pneus' câmaras
,i \7ê,^qôs Dara suprir a demanda da Secretaria

VuniciPlo de ltaituba/PA '

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMÀCO DE AGUIAR' Prefeito Municipal' no uso de suas

atribuiÇões legais, 
-<:o'''" 

iautur'ao o disposto no art ' 67 da Lei 8 ' 666' de

21 de junho de 1993, e a celebra-Ção.-de Contrato entre a (o)PREEEITURA

MUNICIPAL DE ITAITU;â, 
-to*o 

CONTRÀTANTE e R' A' DEBASTIANT EIRELI-EPP

como CONTRATADA.

Portaria no

Art. 10 - Des ignar
488.801 .9L2-68, Para
contratado '

Art. 2"

e

de ar e materiais
de Infraestrutura do

RESOLVE:

o (a) servidor (a) ANTONIO

acompanhar e fiscalizar
DA SILVA FILHO
a execuÇão do

CPE n'
obj eto

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

\JI zelar pelo fiel cumP

rio todas as ocorrênc1as
ssário à regularização d

III- atestar,

rimento do contrato, anotando em regi
à sua execuÇão, determinando o que

as faltas ou dos defeitos observados' e'
o hábi1, as decisÕes e -as

stro
for

p róp
ne ce

providências que ultrapassarem a sua compet
submeter aos seus superiores, em temp

II -

ência, nos tqrmos da l-ei;

avaliar, continuamente, a quafidade dos .se
i 1

Ços p

L

restad /ou
ao

te,
lt"

e

n
e

materiais fornecidos Pela CONTRATADA, em Perro
o seu periodo de v
a aplicaÇão das

objeto do contrato, e durante
própo, a autoridade superior
estabelecidas;

ade a
e, n

ada
tuafme

mes I

formalmente, nos autos dos Pr

AV, MARAN

otas f iscais



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

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

Art. 3" - Dê-se ciênc.ia

Art.40 - Esta Portaria

À!t. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

PubIj-que-se,

Cumpra-se.

ao servidor deslgnado e

entra em vigor a data

disposições cont r

VALMIR C]-IMÀ DE AGUIAR
PREEEITURA MUNIC DE I TAI TUBA

GESTOR (A) CONTRATO

publique-se.

de sua publicação.

o

] TUBA PA, 30 de Abrif de 2A20

AV. M-AAÂNHÀO S/N


		2020-05-15T14:55:04-0300
	VALMIR CLIMACO DE AGUIAR:11100095268




