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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Portaria n'

DtrS IGNÀÇÃO DE E'ISCAL DE CONTRÀTO

Desiqna servldor t.'are aconpanhat
f i-scaLizar e execuc.:c de.ste co,']trátc'

C(a) Sr (a) VALMIB. CLIMAbO DE AGUIAR, PREFEITO, no usc -:le suas atribuicÕes
.l-egars, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8'666, de 21 de lunho
de 1993, e 'a celebraÇão de contrato entre a (o)PF,EEEITURA l4lllJIClPAL DE

ITAITUBA, como CONTRATANTE e NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA-ME como

CONTRATADA.

RESOLVE:

Àrt. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

488.801 .gl2-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

II - avaliar, continuamente, a qualidade
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em

cbjeto do contrato, e durante o seu periodo
propor a autoridade superior a aplicaÇào
estabelecidas;

III- atestar, formalmenLe, nos autos dos

dos servrços prestados e/ou
periôdic:dade adequada ão
de validade, eventualmente,
das penaiidades legalmente

processos / as notas fiscais

DA S]LVA FILHO
a execução do

\- ArL. 2' - Determinar que o fiscal ora dpsrgnado devera:

I - zelar pelo fiel cumprimento do cóntrato. an'ltando em regLstr:c
própriotodasasocorrênciasàsuaexecuÇãÔ,determinandcoq'Jefor
necàssárlo à regularização das faltas ou dos deier,cs observadc's, .,
submeter aos seus superiores, em tlempo hábi1, 'rs dêcisÕes e as

providências que ultrapãssarem a sua cÕmpetêncía, nos ---ermos da ler;

CPF no
ob j eto



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PA, 09 de Julho de 2018

rela*-i-..aS aos serviços prestados el'ou aos materiais f:rnecidos, antes do

encam:-nhamento aô Financeiro para pagamento'

A!t.3" - Dê-se ciência

Art. 4" - Esta PorLaria

Art,5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se '

entra em vigor na daLa de sua publicaçãc'

disposiçÕes
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