
fstado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

ualidade dos servi

DA S]LVA F]LHO,
a execuÇão do

Portaria n"

DESIGNAÇÀO DE FISCAL DE CONTFÀTO

Designa servidor para acomPanhar
fiscaLizar a execuÇão deste cantrato.

Contrato n". 20180153
Rêf . Processo n". PREGÀO N" C22,/2',J18-SRi')

\-ôbjeto Contratual: Aquisicão cie materiais aie e:<pe,l-r=rr i:
atender as necessidacies dc, Municir:ic Ce Itaitucâ.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO, no uso de suas atribulções
Iegais, considerando o disposto no art. 6'7 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)PREEEITURÀ MUNICIPAL DE

ITAITUBA, como CONTRÀTANTE e I A MÀCHADO COMERC]O - ME como CONTRATADA-

RESOLVE:

Àrt. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .9L2-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

CPE no
obj eto

ArE. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

\-/ I - zelar pelo fieJ- cumprimento do contrato, anôtando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularj-zaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,

superiores,
providências que ultrapassarem a sua comp
submeter aos seus em tempo hábil, as decisÕes e as

etência, nos termos da fei,'

II - avaliar, continuamente, a q
materiais fornecidos pela CONTRÀTADA, em periodi

o seu período de va.li
a ap1.i cação das pe

objeto do contrato, e durante
propor a auLoridade suPeri or
estabefecidas;

os prestados e/ou
dade adequada ao

ade, eventualmente,
alidades Iegalmente

encaminhamento ao Fj-nanceiro para pagamento.

H

\!g:e,,'

IIt- atestar, formalmente, nos autos dos procelgfsí'a5 nssas fisca'Ls
relativas aos serviços prestados e,/ou aos naterlia{* ff ornegt Ms', antes do

J

i
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A!t. 3' - Dê-se ci-ência

Àtt. 4" - EsLa Portaria

À!t. 5" - Revogam-se as

Regj-stre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publlque-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposiçÕes em ontrário.

À T PA, 20 de MarÇo de 2018I

VALMIR CL]
TElTURÀ MUNIC]PAL

GUIAR
lTAITUBAl

GESTOR (A) DO C TO

il

AV. MÀRANHÃO S ,,N

1.-\
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