
Estado do pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Àrt. 1o - Designar
488.801 .972-68, para
contratado.

RESO].VE:

o (a) servidor (a) ANTONIO DA
acompanhar e fiscafi zar a

e

de ar e materiais
de Infraestrutura do

SILVA FILHO
execução do

D_esigna servidor para acompanhatfiscalizar a execução deste càntrato.
Contrato rro. 202001,52
Ref. processo no. PREGÃO N" O2O/2020_pp
Objeto Contratual: Aquisição de pneus, câmaras

ç-diversos para suprir a demanda Ju SecretariaMunicipio de Itaituba/pA.

o(a) sr (a) 
'ALMTR 

cLrMACo DE AGUTAR, prefeito Municipar, no uso de suasatribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei g.666, -de21 de junho de 1gg3, e a ce.r-ebração de contrato entre a (o)pREEErruRÀMUN]CIPAL DE ITAITUBA, COMO CONTRAiANTE E !'ü. R. P. MARQUES EIRELT COMOCONTRÀTADA.

CPE no
obj et o

I - zelar
próprio todas
necessário à
submeter aos

AÍt. 20 Determinar que o fiscal ora designado deverá:

do contrato, anotandopelo fiel cumprimento
as ocorrências à

regularização das
seus superiores,

sua execuÇão, determinando
observados,

a decisôes
ermos da L;

tados e/ou

em
o

IO
or

AS

regi s t
que f

providências que ultrapassarem a
em tempo hábi 1 ,

sua competência, nos

dos ser
periodi
de va.I i

1I - avaliar, continuamente, a qualidade
materiais fornecidos peLa CONTRÂTÁDÀ, emobjeto do contrato, e durante o seu periodopropor a autoridade superior a aplicação
estabefecidas;

C

d de adeq
S pr

a

a ao
d even mente,

des afmenteIdas pen

fII- atestar, formalmente, nos autos dos p

a
e

SN

ÀV. MÀRÀN S,i N

rOCCS as fiscais

Portaliê n" ... ........ /

DESIGNAçÀO DE !.ISCÀI DE CONTRjATO

faftas ou dos defeitos



refativas aos
encaminhamento

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

,eÉiÉnuna MUNIiIPAL oE lrAlruBA

serviços prestados e/ou aos materiais*ã" 
ri"."ó.iro Para Pagamento '

Art. 3" Dê-se ciência ao

Art, 4" - Esta Portaraa

Àtt. 5" - Revogam-se as

Registre-sel

PubLique-se,

CumPra-se.

fornecidos, antes do

servidor designado e publique-se '

na data d a publicação.entra em vrg

disposiçÕ

I

S m con rro.

ITAITUBA PA, 30 de Abril d'e 2O2O

VALMIR CLIMAC DE AGUÍAR

PREEElTURA MUNlCÍ I]E ÍTAITUBA

GESTOR (A) DO CONTRATO

S/N
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