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Portaria n"

DES IGNÀçÀO DE FISCÀI. DE CONTRÀTO

Contrato n" .

Ref. ProcêsSO N". PREGÃO ELETRÔNICO N"

Objeto Contratual: Aquisição de

caminhonete plck-up, zero quilômetro '
a demanda da Secrêtaria MuniciPal
Abastecimento do Muni-cipio de Itaituba'

RESOI,VE:

Àrt. 1
EILHO
fiscalizar

Àrt. 2o
deverá:

o

Designa servidor Pata
acompanhar e f isca L iza t
a execução deste
contrato.

20200298
at8 /2024-PE
um veícufo tiPo
nova, para atender
de Agricultura e

o- FLS
)

o

a

O(a) ST (A)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO MUNICIPAL DE

ITAITUBA, no uso de suas atribuições J-egais' considerando
o disposto no art. 67 da Lei B'666, de 21 de junho de

1993, e a celebração de Contrato entre a(o) PREEEITURA

MUNICIPAL DE ITAITUBA, COMO CONTRATANTE INOV9 COMERCIAL E

SERVIÇOS EIRELI _ ME.

o - Designar o(a) servidor (a) ANTÔNIo DA sILVA

CPE no 488 .8OI .91-2-68, para acompanhar e

a execuÇão do obleto contratado'

Determinar que o fiscal ora designado

zelar pelo fiel cumP rimento do contrato, anotando
ocorrências à sua execução,

essário à reguLarização das

faltas ou dos defeitos observad

I
em registro PróPrio todas as
determinando o que for nec

II - avaliar, continuament

, ê, submeter aos sêusS

superiores, em tempo hábil, as lSOES as p r:ovidências
que uftrapassarem a sua compet n al ter

qual dos serviços
CONTRATADA, emS

da Lei

ãto, e durante o
prestados e/ou materla
periodicidade adequada

is forn
ao obj e

seu período
autoridade
l- ega Iment e

superior
de validade,

a

ente, propor a

das PenalidadesI
estabelecidas;

ap

w

nos

db

,\

ü



DT ttç

*"r{t I-,,
o

III- atestar, formalmente, nos autos dos processo
as notas fiscais refativas aos serviços prestados e/
aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao
Einancelro para pagamento.

Àrt. 3o
publrque-se.

Dê-se ciência ao servidor designado e

À!t. 4o
publicação.

Esta Portarla entra em vigor na data de sua

Art.5" Revogam-se as d sposiçôes em contrário.

Registre-sê,

Publique-se,

Cumpra-se.

A 16 de Sêtembro de 2020

ôu

VAT,MIR CLI
REFEITO MUNICIP

GESTOR (A) DO CONTRATO

DE AGUIAR
DE ITAITUBA

)
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