
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESTGNAçÀO DE FISCÀI DE CONTRÀTO

Designa servidot para acompanhar
fiscaLizar a execuÇão deste contrato.

Contrato no. 2 019 018 9
Rêf. Procêsso tro. PREGÃO N" 026/2019-PP

*rojeto Contratual: Aquisição de peças de veículos e maquinas pesadas,
materiais e1étricos e refrigeraÇão automotiva para atendêr a demanda da
Secretaria de Infraestrutura do Municipio dê ltaituba-PA.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiçôes legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
21 de junho de 1993, e a cefebração de Contrato entre a (o) PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAITUBA, comÔ CONTRATANTE e VCR COMERCIO DE PEÇAS PARA
TRATOR LTDA - EPP como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

Art. 1o - Designar o(a) servldor (a) ANTONIO
488.801.912-68, para acompanhar e fiscafizar
contratado.

DA SILVA E]LHO ,
a execuÇão do

CPF n'
obj eto

Az1:.. 2" Determj-nar que o fiscal ora designado deverá:

f - zelar pelo f ieJ- cumprímento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faftas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisôes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em perlodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de valldade, êventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas frscais

AV. MÀRANr{Ão -7Í
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relativas aos serviços prestados e,/ou aos mater.iais
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

fornecidos, antes do

Àrt. 30 Dê-se ciência ao servi-dor designado e publique-se.

Àrt. 4" Esta Portaria entra em vigor na data de sua pubJ-icação.

Àrt. 50 - Revogam-Se

Reg j- stre-se,

Publ- ique-se,

Cumpra-se.

as disposiçÕes e ntrár

UBA PA, 24 de Abril de 2019

VALMIR CL] O DE AGUIAR
PAL DE I TAITUBAPREFEITURA MUNI

GESTOR (A) CONTRATO
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