
-ào oâ

a)'
,{

(
o

Det-ernir:ar que o f-iscal ora designado

e r-Ços
em

ur

DESIGNAÇÁO DE FISCAL TJE CONTRATO

Des j-qna servidor Para
accnpanhar e fiscalizar
d execuÇão deste
contrato.

contrato n". 20204334
Rêf . Processo no. PREGÃC ELETRÔNrco l'1' l:2'l2020-PE
ob3eto cootratual: AquisiÇão, c1e materiais el-étricos'
acássórios automotivos e peÇas hiciráuticas para máquinas

pesadas e camlnhões para at-enCer a demanda da Secretaria
tlunicipal de Infraestrutura do Mun-icipio de Itaituba'

Portaria n"

Art.
deverá:

autoridade
Iegalmente

superior â
estabefeciCas;

O (;i) Sr (a ) VALMIR CLII{ACO DE AíjÜ -iAR, PREiF EITO MUNICIPAL DE

ITAITUBA,nousodesuasatribuj-Ç.esteqais,considerando
o disposto no ar'" ' 67 cja Lei ii ' 666, de 2i de junho de

1993, e a celebração de Ccntra!o entre a(c) PREEEITURA

MUNICIPAL DE 1TAITUBA, como CCrr-TR}'TANTE R A DEBASTIANI

EIRELI . ME,

1IESOLVE :

Art. 1o - Designar o(a) serr-icior (â) ANTÔNIO DA SILVA

FILHO , CPF no 488 .801 ,9i2-6'o, pera acompanhar e

fiscafizar a execuçãc do obiêto conlralado.

I - zelar pelo fief cur,,prirnento do contrato, anotando
em reqistro próprio tc,.as as or:olrências à sua execuÇão,
determj.nando o que for- . necessár'io à regularização das
faltas ou dos defeitôs observacios, e, submeter aos seus
superiores, em ..-empo há^-'it, as üe;i-sôes e as providências
que ultrapassarem a sua .roÍLF,et,.irrcia, nos termos da l-ei;

II - avafiar, co.t-iÍr.râmente, a qualidade dos
prestados e/ou nLat-e;:-"-..: s tcrnecidcs pela CONTRÀ
periodicidade adequada .tc ob] eto do ccnt.rato, e
seu periodo cie va-ri,-Jacie, e.Tentualmente, a

aplrcação das pe
o
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lrr- atesrar, formarmente, "1=^-:l::: 3?!"Ii".'.""lil;
,=,-,oã" ]is"ais 

-1""t1t"'."=i" :;:""""0; 
t:i.i*i'nu*"r'to ao

il"n.n." i t" Para Pagamento '

Àrt. - Dê-se ciência ao serviCor designado e

publique-se '

Art.4" Est-a portaria snl13 eÍn vl9or na data de sua

publi caÇão '

Art. 5o - Revogam-s!'as .disposiçÕes
em contrário '

Reqistre- se,

Publique-se,

CuÍrrpra-se '

! i1: de OUTUBRo de 2020

]R CLIMAC DE ÀGUIAR

FE lTO MUNICI F DE l TAITI]BA

GESTOR(A) DO CONTRATC
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