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Portaria n"

DESIGNÀÇAO DE FISCAT DE CONTRÃTO

Desiqna servidor t:à ra acotnpanltar
ÍiscaLizar a exeau:.r) ,]este .-óxt-Láto.

Contrato n". - - 1t't))-".-
Ref . Processo n

\- objeto Contratual: l,'i .-..-':,,'. ..i . - ::, 1 . l;:- . --
i::'.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO, no uso de suas atribuiçÕes
tegaís, considerando o disposto no'. art. 67 da Lei 8.666, de 21 de iunho
de 1993, e a celebraÇâo de Contrato entre a (o)PREEEITURA MUNIClPAL DE

lTAITUBA, como CONTRATANTE e AGROMÀX EQUIPAMENTOS AGRICOLÀS LTDA como
CONTRATADÀ.

RESOLVE:

ârt. 1' - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488. 801 .912-68, para acompanhar e ft scalizar
cont ratado .

DÀ S]LVA FILHO ,
a e:<ecução do

CPE n'
oi:, j eto

Àrt. 2"

I - zelar pelo fiel cumPrimento do contrato, anotando em reg-istro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessári,o à regularizaÇão das faftas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisÔes e as
providências que uftrapassarem a sua competência, nos termos da Iei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos servrços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades Iegalmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos Processos, as notas fiscais
relatj-vas aos ServiÇos prestados e/ou aos materiais forneci-dos, antes do

Determinar que o f.iscal ora designado devera:

/.-:.,
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Estado do Pará
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

encaminhamento ao Einancei-ro para pagamento.

Art. 3' - Dê-se ciência ao serridor designado e publi

Art. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data d sua pubJ-icaçâo.

Art. 5" - Revogam-se as disPosiç s em cont rro.

RegisLre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

PA, 06 de AgosLo de 2018
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