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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Portaria n"

DESIGNAÇAO DE FISCÀL D§ CONTRÀTO

Designa servidor pera acompanhar
fiscafizar a execuÇãa deste cantrato.

e

Contrato n'. l018Ci5lr
Ref. Processo n". '.1-: .' . i

r-dbjeto Contratual: Àqu-i:;-Lr,:.io ri.: i .,1-+:ià!s iic ':r:.ltrr.i .:i 't" -- ,- -:-' I 1r -

at-enalor as necessiclacies tic, l"i.lrrirr.,ro de l:ailL.rn,,i.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIÀR, PREEEITO, no uso de suas atribuiçÕes
legais, considerando o disposto no art. 61 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)PREEEITURA MUNICIPAL DE

ITAITUBÀ, como CONTRÀTANTE e R. CUNHA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME
como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

Art. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488. 801 .91,2-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

DA SILVÀ E]LHO ,
a execuÇão do

CPE n"
ob j eto

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

I - zel-ar peJ-o fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos ter

d asoes e as
s da lei,'

ÀV. MÀRANHÃo s

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos servicq§ ,prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRÀTADA, em periodiçidfldp adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodb de vali{adf,/ eventugl-mdnte,
propor a autor-idade superior a apli caçào d.: ee\al laf ae2,-Ggalmenre
estabelecidas,' 

I U-
III- atestar, tormarmente, nos auLos dos pro."=,Kl las no:;a{-y'tscats

relativas aos servi ços prestados e,/ou aos materPy{s 
lt"lrJy;*{o";7ánLes do

// 14. /
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encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

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

Àrt. 4" - Esta Portaria

Àrt. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

entra em vigor data de sua publicação '

disposiçôes trário.
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