
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Portaria n"

DES IGNAÇÀO DE TISCÀI, DE CON?RÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscaLizar a execução deste contrato.

Contrato n'. 2 018 015 4

Ref. Pfôêêsso no. PREGÀO N' 022./2018-SRP

ç)bjeLo Contlatual : ÀquisiÇão oe maLeriais de expeii-en
etender as necessidades do l,iunicicio de ltaituira.

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

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMÀCO DE AGUIAR, PREFEITO, no uso de suas atribuições
legars, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993, e a celebraÇão de Contrato entre a (o)PREEEITURA MUNICIPAL DE

ITAITUBÀ, como CONTRÂTÀNTE e À. SOUZA LIMA EIRELLI-EPP como CONTRATADA.

RESOLVE:

DA S]LVÀ FILHO ,
a execuÇão do

CPE n'
obj eto

Art.2'- Determinar que o fiscal ora designado deverá:

\., I - zelar pelo fiet cumprimento do contrato, anc,tando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularização das fal-tas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos Lermos da fel;

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

objeto do contrato, e durante o seu periodo
propor a autoridade superior a aplicação
estabelecidas,'

III- atestar, formalmente, nos autos dos
relativas aos serviços prestados e,/ou aos ma

encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

periodi cíd e adequada ao
eventualmente,de va I idad

das penal dades Ieqalmente

dos servico prestados e,/ ou

p roce s
teriais

notas
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Art.3" - Dê-se ciência

Art.4" - Esta Portaria

Àrt. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposiçÕes

VALMIR CLIMÀCO
PREEEITURÀ MUNICIPA

rarro.

T A PA, 20 de MarÇo de 2018

AGUIAR
E ITAITUBA

GESTOR (A) DO C RATC

Àv. MARANHÃo s/N
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