
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNÀÇÃo DE FrSCÀj, DE CONTBÀTO

Desiqna servidor Pera accmpannaÍ
fiscafizar a execuÇãc deste contrata'

e

Corrtrato n". 2 018 01E 8

Ref. ProeeEso n". PREGÀO N' 029/2C13-SRE
ôbjeto Contratual: Aquisição le peÇ3s cie

nececidades do Municipio de Itaituba'

RESOI,VE:

Portaria no

Art. 10 - Designar
488.801 .912-68, Para
contratado.

Àrt.2"

prop
ne ce
submeter

o (a) servidor (a) ANTONIO

acompanhar e f isca.Iizar
DA SILVA EILHO
a execução do

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO' no uso de suas atriburÇÕes

iegais, 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

ITA]TUBA, COMO CONTRAiENTT ' A C B ACIOLE COM PEÇAS E SERV]ÇOS EIRELE

como CONTRATADA.

CPF no
ob j eto

Determinar que o fiscal ora desr-gnado deverá:

I zelar pelo fiel cumP
rio todas as ocorrências
ssário à regularização d

rimento do contrato/ anotando em regls
à sua execuÇão, determinando o que

as faltas ou dos defeitos observados'

tro
for

aos seus superrores,
ias que ultraPassarem a

avaJ"iar, continuamente,

em tempo hábil,
sua competência, nos

s decisÕes e

ermos da lei,'
providênc

rr -
materiais
objeto do contrato, e durante
prãpo. a autor idade suPerior
estabelecidas;

a quafidade dos OSSE

.L

Çcs pres
dade a
de, e ntual

equa da
e/oo

ao
nte I
ente

f ornec j-dos Pela CONTRÀTADA, em Per
o seu período de v
a aplicação das ida ^t irr

IIl- atestar, formalmente, nos autos
relativas aos serviços prestados e'lou aos

dos proc fiscais
antes do

i rs

id
ot
OS

AV. MARAN S /N"

materiai

lc
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Alt. 3' - Dê-se ciência ao servidor designado e pubLiqu

Art. 4" - Esta Portaria

À!t. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

entra em vl na data d ie publicação.

disposrç o CO ar10.

UBA PA, 23 de AbriL de 2018

VALMIR CLIMA
EEITURÂ MUNICl

GESTOR {A) DO ONTRÀTO

DE AGUIAR
L DE I TAITUBA
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