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Art. 2"

Estado dc Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGNÀÇÂO DE T"TSCAL D§ CONTRqTO

Desi.Tna servidcr irãl.f aconpanhar-
f isc.slizar a €xe.u.i,i Jest{i cort:rtc'.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO, no usÕ je suas atribuíções
iegais, ccnsiderando c drsposto no art. 6'l da Lei E.t66, de 21 de junhc
de 1993, e a celebraÇão de Contrato cntre a (o)PREFEITLIRA I'IUNICIPAL DE

lTA]TUBÀ, Como CONTRATÀNTE e TDL AROUITETUB.A E CI)N31.FUC.ÃO EIRELI CÔMO

CONTRÀTADA .

RESOLVE:

Àrt. 1" - Desi-gnar o(a) servidor (a) JoÀo GONÇÀLVES DE OLIVETRA , cPF

no 008.212,814-39, para acompanhar e fiscalizar a execuÇão do objeto
cont.ratado.

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

elo fieL cumprimento cio contrato, anotando em regi stroT zelar p
próprio todas a
necessár.io à regularização
submeter aos seus superrores,

s ocorrênc.ias à sua execuÇão, determinando o que
das faltas ou dos defeitos

em Lempo hábiI,

t or:
observados, e,

decisÕes e as
mos da le I;provrdências que ultrapassarem a sua competêncla' nos

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos

materiais fornecidos pela CONTRATADA, em per
o seu periodo de
a aplicação das

objeto do contrato, e durante
propor a autor idade suPeri or
estabelecidas;

e CS

al 1
t-

da
- eventualmente,

aiidades leqalmente

dequada ao

aut fiscais
antes do

ot-âsIII- atestar, formalmente, nos
relativas aos serviços prestados e

SOS,
Íar:.iOS

dos p
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

encaminhamento ao Financeírc para pagarienr-o.

Art. 3" - Dê-se ciência ao servidor: designado e punlique-se.

Art. 4'- Esta Portaria entra em vtgor na data de sua publicacàc.

À!t. 5' - Revogam-se as

Registre-se,

PubI ique-se,

Cumpra-se.

disposições e ontrá r i,l .

VALMIR
PREFEITURA MUN T

GESTOR (À)

A PA, 02 de Agosto de 2018

DE AGUIAR
AL DE ITAITUBA
CONTRÀTO
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