
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Portaria n"

DESIGNÀÇÃO DE FISCÀL DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscaflzar a execüÇão deste contrato.

Contrato n". 2 018 015 6

Ref. Processo n". PREGÃC N' 022,/2C18-sRP

Vrbjêto Contratual: Aquisição de mar-eriais de e:ipê,-1,€rl
atencier as necessiclades do Municipio ie Itaituba.

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

at :j r I r.,r:: I s.j :'r

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMÀCO DE AGUIAR, PREEEITO, no uso de suas atribuiÇões
Iegais, considerando o disposto no art. 6? da Leí 8.666, de 21 de junho
de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)PREEEITURA MUNICIPAL DE

ITAITUBA, ComO CONTRATANTE E TERILENE SIMOES AGUIAR _ ME COMO

CONTRÀTADA .

RESOLVE:

DÀ SILVA EILHO ,
a execução do

CPF n"
ob j eto

Àrt, 2' - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

- I - ze),ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrêncj-as 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 termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos servíços presLados e,/ou
materiais fornecidos
objeto do contrato, e
propor a autoridade
estabelecidas,'

pela CONTRÀTADA, em periodici
durante
superior

o seu periodo de valid
a aplicação das pen

de adequada ao
, eventualmente,

dades Ieqalmente
'-/

fII- atestar, formalmente, nos autos dos proc
relativas aos serviços prestados e/ou aos materiâ

as notas fiscais
tes do

CS

a
rnecid



encamj-nhamento ao Ej-nanceiro para pagamento.

Àlt. 3" - Dê-se ciência ao servidor desi

Àrt. 4" - Esta Portaria

À!t. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se,

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

disposiçõe

1

{n e publrque-se.

entra em vigor a data de sua publ.lcação.

contráric.
I

lJ

I TUBA PA, 20 de MarÇo de 2018

VALMÍR CLl
PREFEITURA MUNlC

GESTOR (À) ONTRAT.O

DE AGUIAR
L DE ITAITUBA
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