
Estado do Pará
Governo Municipal dê ltaitubâ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGI,IÀÇÃO DE FISCÀÍ, DE CONTRATO

Designa servidor Pata acomPanhar
fiscafizar a execução deste contÍato'

e

Art. 2" Determinar que o fi scal

Contrato n". 20180012
Ref. Procê3so n". PREGÃO No 007/2018-PP
\.pjeto Contratual: Aqulsição de materia.is elétricos e

atãnder a demanda da Coordenadoria de IluminaÇão Pública
Itaítuba

RESOLVE:

o(a)Sr(a)VALMIRCLIMACoDEAGUIAR,PREEEITo,nousodesuasatrj.buiÇÕes
legais, considerando o dj-sposto no art ' 6-1 da Lei 8'666' de 21 de junho

de- 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)PREEEITURA MUNICIPAL DE

ITAITUBA/ como CONTRATANTE e coMERCIAL ELETRICA ALUCEL LTDA-EPP como

CONTRATADA .

DA S]LVA E]LHO
a execuÇão do

diversos para
do Municipio de

CPF n"
obj etoAlt. 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

488.801-. gL2-68, para acompanhar e fiscal-izar
contratado.

ora designado deverá:

do contrato, anotandofiel cumprimento
próprio todas as ocorrências à

necessário à regu.Iarização das
submeter aos seus suPeriores,

I - zelar pelo em
o

registro
quê forsua execuÇão, determinando

faltas ou dos defeitos observados, e,
em tempo hábil, as deci S E AS

provj-dências que ultrapassarem a sua competência, nos termos a lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviÇos p

materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade
objeto do contrato, e durante o seu periodo de val-j-dade'
própo, a autoridade superior a aplj-caÇão das penalid
estabel-ecidas;

ados e/ou
equada
tualme

d feg e

a
e e,

S

IÍI- atestar, formal-mente, nos autos dos processos, a

Flô.-

fis

AV. MÀRAN S N

aas

Portaria n"

ao

t/



Estado do Pará
Governo Municipal dê ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do

encaminhamento ao Financeíro para pagamento.

À!t. 3" - Dê-se ciência

Art. 40 - Esta Portaria

À!t. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

PubJ- i que - se ,

Cumpra-se,

ao servid

entra em

di spo s Ç

ITURA MUNIClPAL DE ITÀI TUBA
GESTOR (A) DO CONTRATO

designado e publique-se.

gor na data de sua Publicação-

s em con arro.

PA, 07 de Eevereiro de 2018

IR CIIMACO D AGUlAR

í

AV. MÀRANHÀO S /N
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