
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNAçÀO DE FISCÀI, DE CONTR,ATO

Designa servidor PaLa acomPanhar
f iscal-izar a execução desüe contraÜo.

e

Contrato n'. 2 018 010 5

Ref. Plocesso no. PREGÃO N' 014/2018-PP
^bjêto contratuat: AquisiÇão de caminhões, 0km, novos parâ atender a

Vemanda da Secretari-a de Infraestrutura de ltaltuba'

o(a) sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREFEITO, no uso de suas atribuições
Iegais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8'666, de 21 de junho
de 1993, e a celebraÇão de contrato entre a (o)PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAITUBA, como CONTRATANTE e MONACO DIESEL LTDA como CONTRATADA '

RESOI,VE:

Art. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .912-68, para acompanhar e fiscalizar
côntratado.

DA SILVA EILHO ,
a execução do

CPE n"
obj eto

À!t. 20 Determinar que o fiscal ora designado deverá:

. I - zelar pelo fiet cumprimento do contrato, anotando em registro
...cóprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
NECESSAIIO f al-tas ou dos defeitos

em tempo hábil, as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos te

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos servi prestados e

à regularizaÇão das servados, e,
casoes e as
s da lei;

submeter aos s eus superiores,

materiais fornecidos pela CONTRATADA, em
objeto do contrato, e durante o seu periodo
propor a autoridade superior a aplicação
estabelecidas;

periodic a dequad ao
de vaf d eve nt ua ente,

a Iment edas pe a

III- atestar, formalmente, nos autos dos proces
relativas aos serviços prestados e,/ou aos materia.is
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento,

des I

notas AS

o

FIB-

AV. MARAN s/N

idos, do



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Àrt. 30 - Dê-se ciência

Àrt.4o - Esra Porta ria

Art. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumprã-se.

ao servidor deslgna publique-se.oe

entra em vigor n ata de sua publicação.

disposiçÕes trário.

26 de Eevereiro de 2018

CI IMAC DE U IAR
MUNICIPAI DE l TAITUBA

GESTOR (A) DO CONTRê,TO

F!c._

]TAI

VA1,
FE

AV . MÀRANHAO S/N
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