
Portaria no

DESIGNAÇÂO DE FISCÀT DE CONTRÀTO

Designa servidôr para
acompanhar e fiscalizat
a execução deste
cantrato.

Contrato n". 20200158
Rêf. Procêsso no. PREGÃO N" 0a2/2020-PE
Objeto Contlatual: Aquisição maquinários para atender a
demanda da Secretaria Munici-pal de Infraestrutura do
Municipio de Itaituba/PA, de acordo com a proposta no
00487L/2019 e convênio n" 883644/2a19.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, Prefeito Municipal,
no uso de suas atribuiçÕes legais, considerando o
disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
e a celebração de Contrato entre a (o)PREEEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA, como CONTRATANTE e TRATOMAQ - TECNOLOGIA EM

EQUIPAMENTOS LTDA como CONTRATADA.

RESOI,VE :

Alt. 1
FILHO
fiscalizar

CPE

2

Designar o(a) servidor (a) ANTONIo DA SILVA
no 488.801 .912-68, para acompanhar e

a execução do objeto contratado.

o - Detêrminar que o fiscal ora designadoAlt.
deve rá :

I - zelar pefo fiel cumprimento do contrato, anotando
em registro próprj-o 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 hábi1, as decisÔes e as providências
que ultrapassarem a sua competência,

II - avaliar, continuamente, a

s termos da lei;

Iidade dos, serviçosqua
prestados e/ou materiais forne
periodicidade adequada ao obj e d
seu

0,6 pe
trato,

ntualmente,

RATADA, em

e durante o
propor a

I

periodo de validade,
autoridade
1e ga.l-ment e

superior
estabele

p idades

L
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oÉ LIC
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!

III- atestar:, formafmente,
as notas fiscais re.l-ativas aos

Õnos autos dos processos o

aos materiais fornecidos. ante s
Einanceiro para pagamento.

serviços prestados e/ou
do encami-nhamento ao

Art. 3o
pubJ.ique-se.

À!t.4"
publicação.

Dê-se ciência ao servidor designado

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Àrt. 50 - Revogam-se as disPosiçõe contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

TAI 04 de Maio de 2020

VALMIR CLI DE AGUIAR
AL DE l TAI TUBAPRETEITURÂ MUNIC

GESTOR (A) O CONTRÀTO
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