
Estado de Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Portaria n"

I]I-
relativas

DES I GNAÇÁO DE FISCÀL DE CONTRATO

Designa servidoi' rrrtá acatnparraL' e

,f iscaf izar a execuci:o dest€ contrato.
t

Contrato n'. I,.,itrll.,1 '.,1

Ref , Procêsso n-. rrj.rGÀl ,. li ,'l:i.ici-i'r
Objeto Contratual: . i.'1 l- ,-.1-'', , :" .:: ..--; .:-;,= ,:-

"ti,i.-.rrLlii.ir.::r ê lrai-r.l--: r-S .ii'r.rriSllS l)ar,,i :lLlLrl ! L -:
tr'r --l: ::.1:. -l L ' '.i ,.

O(a) Sr: (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO, no uso Ce suas atribuiÇÕes
Legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei.8.666, de 21 de junho
cle 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)PREEE]TURÀ MUNICIPAL DE

ITAITUBA, como CONTRATANTE e I A MACHADO COMERCIO - ME como CONTRATADA.

RESOLVE:

Àrt. 1" - Designar o(a) servidor (a) ÀNTON]O
488 .801 .9L2-68, para acompanhar e fiscaLlzar
contratado.

DA SILVA EILHO ,
a execuÇão do

CPF n"
ob j eto

Àrt. 2" - Determínar que o fiscal ora designado de-verá:

i - zelar pelo fiel cumprimento do ôontrai-c, arlotàndo em regrstro
proprio todas
necessárlo à
submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos te

as ocorrências. à sua execuÇ
regularização das faltas ou dos defeitos

dos serviç
periodi id
de valrd

ào, determinando o que f
observados,

decisÕes
er
AS

te

os da 1e

1I - avaliar, continuamente, a qualidade
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em
objeto do contrato, e durante o seu periodo
propor a autoridadê superior a aplicação
es tabe I ecidas ,'

pres dos
quad

e/a,r
a ao

.-l :t
s le

tual
das pena

atestar, formalmente, nos autos dos processos,
serviços presLados e,/ou aos mate
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encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Àrt. 3" - Dê-se ciência ao servidor desiqnado e publique-se.

Àrt. 4" - Esta Portaria

Art. 5' - Revogam-se as

Reg i st re-se,

Publ ique- se

Cumpra- se .

entra em

disposíç

or na data de sua publicacão.

s em contr r-)

PA, i1 de Julho de 2018

CL]MA
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