
Esra,;o do rará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Portaria n"

DESIGNAÇÃO DE FISCÀL DE CONTRATO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscal-izar a execuÇâo deste contrato.

Contrato n'. 1018 0 0 51
Ref . Proeêsso n", PREGÃO N" 'J0J,''20r E-l'É'

5robjeto Contratua.l: Aquis:çlic d= p.to(1utos
necessiiade da Secretaria cie InfraÉsiruiul:a

o(a) sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO, no uso de suas atribuiçÕes
legais, 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 MUNICIPÀL DE

ITAITUBÀ, COMO CONTRÀTANTE C EMPRESA BRASILEIRA DE ÀSEALTO DA AMÀZONIA _

LTDA como CONTRATADÀ.

RESOLVE:

CPE n'
ob j eto

Art. 1" - Desiqnar o(a) servidor (a) ANTONIO

488.801 .9L2-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado,

DA S]LVA EILHO ,
a execuÇão do

Lrt-. 2"

Í - zelar
próprio todas
necessário à
submeter aos
providências q

Determinar que o fiscat ora designado dewerá:

pelo fiel cumprimenLo do contrato, anotando em registro
ã" ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for

regularização das faltas ou dos defeitos observados' e'

"ár. super.j-ores, em tempo hábil, as decisÕes e as
ue ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - avallar, continuamente, a qualidade dos serviços stados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em

objeto do contrato, e durante o seu periodo
prãpor a autoridade superior a aplicação
estabelecidas;

periodicida

ddas penal

adequada ao
entualmente,

almented s leg

III- atestar, formalmente, nos autos
relativas aos servlços prestados e,/ou aos

dos processo hotas f rçcais

o s/N

materiais idos, es do

l,''&*:,)\s/

de vaI idad/,



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

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

À!t. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação '

Art. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publ ique-se,

Cumpra-se.

disposiçÕes contrário.

IT

VALMIR CLIMA DE AGUIAR
PREFEITURA MUN 1C PAL DE I TA]TUBA

GESTOR (A) CONTRATO

PÀ, 30 de Janeiro de 2018
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