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I TAl TU BA,

DESIGNAçÃO DE FISCÂI DE CONTRATO

Desiqna servidor Para
uconíanhat e Í íscaLízar
a execuçâo deste
conttato .

contrato n" '
;;;:-;;"""'Eo Íto' PREGÃo N' 013/2020-PE

ãil"a"--"""tratual: Aquisj'ção .de- peÇ:s para

oesados para atender a demanda da Secret-aria Mu

fi;;";;.;;ura ao MunicíPio de rtaituba'

DE AGUIAR,
atribuiÇões

PREEEITO
reg

20200212

veículos
niciPal de

MUNICIPAL DE

considerando
de junho de

PRE EE ]T U RA

C. OLlVElRÀ

no uso de suas lSr

o disPosto
1993, e a
MUNICI PAL
EILREI - ME.

Art- 1

FILHO
fiscalizar

àtt. 2o

deve rá :

no art. 67 da

celebração de
Lei 8.666,

Contrato en
2l
a (o)

DE ITAITUBA, como CONTRATAN

RESOLVE:

Designar o (a) servidor TÔN DA SILVA
a mpanhar en" 488 ' 801 -972-68,

J. D.

t_

CPE
ae xecução do obj eto co c

I - zeLaÍ Pelo flel cum

Dete rm:-na r quq ora de s ignado

ato, anotandÔ
sua execuÇão I

em registro PróPrio todas
determinando o que for

ocorrências
ento do co

dos, e,
arizaÇão das

e rva submeter aos seus
faLtas o
superiores, em temPo háb as decisões e as providências

gue ultrapassarem

fI - avaliar,
prestados e/ou m

periodicidade ade

a sua mpetência,

co nt nuamente, a qualidadê dos servrços

essário à reg

u dos defeitos o

qêu oeriodo de

ateriais fornecidos pela CONTRATADA' em

validade,
autoridade supe
legalmentê estabelecidas ;

III- atestar, forrnalmentef nos autos dos processos'
as notas fiscais relativas aos serviÇos prestados e/ou
aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao

Einanceiro para Pagamento.

nos termos da 1ei;

I

quada ao objeto do contrato, e durante o

eventualmentê, Propor a

rior a aPlicação das Penalidades

dÊ

o



À!t. 3o
publique-se.

Àtt.4"
publícação.

Dê-se ciência ao servidor designado

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Art. 5" Revogam-se as dis sições em contrário -

Registre-se,

Publ ique-se,

Cumpra-se.

A, 14 de Agosto de 2A20

R CLIMA E AGUIAR
DE 1TAI TUBAP TO MUNICIP

GESTOR (A) DO TRATO
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