
Portaria n"

Àlt. 1" - Designar
488. 801- .912-68, Para
contratado.

ArE. 2"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

o (a) servidor (a) ANTONIO
acompanhar e fisca.Iizar

DA SILVA E]LHO
a execução do

DESIGNÀÇÃO DE TTSCÀL DE CONTRATO

contrato n". -l .l -:i-:l '

Ref. Processo n'. :

,.. i.,': -t,.,-Le:-Ii',tt.,-:a:,3, ,. lilt,ffl:rl lilr i: lrLi'1,'rrl I ' i' 1r: :

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO, no uso de suas atribuiçÕes
Iegais, considerando o disposto no art' 67. da LeJ- !466-6,---de 21 de -j unho

de1993,eace-IebraçãodeContratoentrea(o)PREFEITURAMT1NIClPALDE
ITAITUBÀ, como CoNTRAfaNfs e I À MÀCHADO COMERCIO - ME como CONTRATADA'

RESOLVE:

CPE n"
ob j eto

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necLssário à reguJ-arizaÇão das faltas ou dos defeitos observados' el

submeter aos seus supàriores, em tempo hábil' as decisôes e as

providências que ultrapassarem a sua competência' nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a quaLidade dos serviços prestados e'lou

materiais fornêcj-dos pela CONTRATADÀ, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventualmente'

;rá;"r a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmenLe

es tabe Iecidas ;

III- atestar, formalmente, nos autos
relativas aos serviços prestados e'lou aos

dos processos, as notas fiscais
materiais f ornecldos, anles do

AV. MARANHÃO S / t\l

-",..



' Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

encarntnhamentô ao f .inanceiro paLa pagalrrento -

Àrt. 3' - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Àrt. 4" Esta Portaria entra em vigor a data de sua publicação.

Art. 5" - Revogam-se ãs drsPosiçÕe contrário.

Regi s t re- se,

Publique-se,

Cumpra-se.

T TU 3À PA, L-r 9 de Julho de 2018

MIR CLÍ DE AGUIAR
L DE ITAITUBAITURÂ MUNT

GESTOR (A) o CONTRAT')

íir
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