
Êstado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Portaria n'

DES IGNAÇAO DE FISCAL DE CONTBATO

rl
Contrato n". 101802.7e '

Rêf . Procêsso n". PF.EGÀC l.l" 061;'i 018-Fi
\-/ objeto Contratual: Aqriisiçãc: de

')

Desiqna serrzrdor' .a-Lá 6;3,npani: r
fiscalizar a execuç:c deste conti-ato'

irl

o(a) sr (a)vALMlR CLI|IACO DE AGUIAR, PREEEITO, no uso le suas atrrbuicÕes
legais, considerando o disposto no art. 67 dâ Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993, e a celebração de contrato entre a (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITÀITUBA, Como CONTRÀTANTE e TERILEI{E SIMOES ÀGUIAR - ME Como

.CN]FATADA.

RESOLVE:

Art. 1" - Des igna r
-dS. orl .9---68, IrdLa
.on t r ãtado.

Art. 2"

o (a) servidor (a) ANTONIO
acompanhar e fiscal i zar

DA S I I,VA EILHO ,
a execuÇão do

CPE n"
ob j eto

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo
proprro todas
necessarro a
submeter aos seus superiores, em I tempo hábil, as
providências que ultrapassarem a sua ccmpetência, nos t

fiel cumprimento do contrato, anotando em registr
as ocorrenc.l-as a.

regularização das

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

objeto do contrato, e durante o seu periodo
propor a autoridade superj-or a aplicaçào
estabelecidas;

sua execuÇão, determ j-na
faltas ou dos de fei Los

coque
s e r.,ra do

CTSOES e
da

dos servi
periodici
de valida

s tados
a deq

u
o

O

a
ent

das penai nte

III- atestar, formalmente, nos autos dos proces AS

a
lme

egal

I,SCATS



Art. 5' - Revôgam-se as

P,egistre-se,

Fubl rque-se,

Cumpra-se.

dispos c

I TUBA

MIFI o E AGLTIAR
ITURA MU}'I I C FÀ DE ITAI TUBA
GESTOR (A)

PA, '11 de Julho de 2018

Esta Portaria. entra em v or na data de sua Publicação.

ern c rarro.
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relati-vas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do

encaminhamento ao Ej-nancei.ro para pagamento.

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

Àrt. 4"

I

Àv. t1ÀRÀNHÀo s,/ N

I


		2018-09-05T09:55:05-0300
	VALMIR CLIMACO DE AGUIAR:11100095268




