
Portaria n"

DES rcNAçÂO DE FrSCÀr DE CONTRATO

Designa servidor para
acompanhar e fiscafizar
a execuÇão deste
contÍato.

Contrato no. 20200213
Ref. Procêsso no. PREGÃO N" 010,/2020-PE
Objeto Contratual: Aquisição de derivados de petró1eo
para suprir a demanda das Secretarias, Fundos de
Assistência Social, EducaÇão, Saúde e Municipio de
Itaituba.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREFEITO MUNICIPAL DE

ITAITUBA, no uso de suas atrlbuições 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 W' R. P. MARQUES

E]RELI - ME.

Àrt. 1

FILHO
fiscalizar

Art.
deverá:

RESOLVE:

- Designar o(a) servidor (a) ANTÔNro DA SrLVA
CPE no 488.801 .9L2-68, para acompanhar e
a execução do objeto contratado.

20 Determlnar que o fiscal ora designado

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando
em registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularizaçâo das
faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus
superiores, em tempo hábil, as decisÔes e as providências
que ultrapassarem a sua competência, nos termos da l-ei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materiaj-s fornecidos pela CONTRATADA, em

periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o

seu perÍodo de validade, eventualmente, propor a

autoridade superior a aplicação das penalidades
Iegafmente estabefecidas;



IIf- atestar, formafmente, nos autos dos processos,
as notas fiscais rel-ativas aos serviços prestados e,/ou
aos materiaj-s fornecidos, antes do encaminhamento ao
Einanceiro para pagamento,

Àrt. - Dê-se cíência
publique-se.

ao servidor designado e

Art. Ao - Esta
publicação.

Portaria entra em viqor na data de sua

Art. 5o - Revogam-se as disposj-ções em contrário.

Registre-se,

Publ ique-se,

Cumpra-se,

ITAITUBA - PA, 09 de Julho de 2020

VÀTMIR CLIMACO DE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBÀ

GESTOR (À) DO CONTRATO
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