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Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Portaria n"

Àrt. 2"

DESIGNÀÇÀO DE FTSCAL DE CONTRÀTO

Deslgna se;. v j dc: peià á.raIxpa J:h.l r-

fiscafizar a execuÇio Jeste cont-rrao.

o(a) sr (a)VALMIR CLIMÀCO DE AGUIAR, PREFEITO, no uso de.suas atribuiÇÕes
Iegais, considerando o disposto no art. 6? da Lei 8.666, de 21 de iunho
ce 1993, e a celebração de contrato entre a (o) PREEEITURA MUNICIPAL DE

tTÀITUBA, como CONTRÂTANTE e A. SOUZÀ LIMÂ ElRELLI-EPP como CONTRÀTÀDA.

RESOLVE:

À!t. 1' - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

488,801 .912-68, para acompanhar e fiscal-izar
contratado.

DA SILVÀ E'I LHO
a execuÇão do

CPE n"
objeto

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando enl registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determlnando o que for
necêssário à regularizaÇão das faltas ou dos defej-tos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisÕes e as
providências que ulLrapassarem a sua competência, nos termos da lei,'

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e,/ou
materiais fornecidos pela CONTRÀTÀDA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
esLabelecidas;

III- atestar, formafmenLe, nos autos dos processos, as notas fiscals
relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
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rncaminhamenl-o ao financeiro para pagament-o'

Art. 3" - Dê-se ciência ao serridor desigrrado

Àrt. 4" - Esta P.rtaria enlra em vigor na data

Art. 5' - Revogam-se as

Registre-se,

Pub I ique-se

Cumpra-se.

dispos i çÕe

e publique-se.

'.1 ua publ.icaçãc.

emc rario

E AGUIAR
DE ITAITUBA

PA, 09 de Julho de 2018
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