
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESTGNÀçÀO DE FISCAÍ. DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execuçá; deste contrata.

Contrato n". 2 018 018 7

Rêf. Processo Íro. PREGÃO N" 029l21181sP.E
VObjeto Contratual: AquislÇãc de peÇrs o:

nececidades do Municipio de Ita.itilba.

Àrt. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO
488. 80f .912-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado,

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 ce.Iebração de Contrato entre a (o)PREEEITURA MUNICIPAL DE
ITAITUBA, Como CONTRATANTE e R, A. DEBASTIANI EIRELI-EPP Como
CONTRATADA.

RESOLVE:

DA SILVA E]LHO ,
a execuÇão do

CPE no
obj eto

Àrt. 2o - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar peJ-o fiel cumprimento do contrato, anctando em registro
próprj,o todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,

providências que ultrapassarem a sua competência, nos te.rmo
submeter aos seus superiores, em tempo hábil,

II - ava.Iiar, continuamente, a qualidade dos servi
mater.iais fornecidos pela CONTRÀTADA, em periodrc

o seu periodo de vali
a aplicação das pe

as deci

OS

rla
de

e /ou
ao

estados
adequada

objeto do contrato, e durante
propor a autoridade superior
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos
rel-ativas aos serviços prestados e/ou aos

eventu

s notas

et
Ii de ega .Imente

dos
ma

ÔS,
r()rar

S

uos

pr
do S do

Xí-',t\/! ')



Estado do Pará .

Governo Municipal de ltaituba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Àrt. 3" - Dê-se ciêncj-a ao servidor designado e publique-se.

Art. áo - Esta Portaria

A!t. 5o - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

disposi oe m con

entra em vlg nâ data de

r10.

BA ". PA, 23 de Abril de 2 018
I

VAL CL MA DE AGUIAR
PRE F URÀ MUN ICI DE ITAITUBA

GESTOR (A) D ONTRATO

,/N

-pubLicação.


		2018-05-24T15:37:30-0300
	VALMIR CLIMACO DE AGUIAR:11100095268




