
Portaria n"

À!t. 1" - Designar
488.801 .9L2-68, Para
contratado.

o (a) servidor (a) ANTONIO

acompanhar e fiscalizar
DA SILVÀ EILHO ,

a execução do

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGNÀÇÃO DE FISCÀ! DE CONTRATO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscaLizar a execuÇão deste contrato'

e

Contrato n". 20180234
Rêf. proce§so n". PREGÃO No 044./2018-PP
Objeto contratual: coNTP'ÀTÀÇÃo DE ÀGENCTAMENTo

PARA ÀTENDER AS DEMANDAS DÀS SECRETÀRIAS E

IlU}']ICJPIC DE ITAITUBÀ.

o(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIÀR, PREEEITO' no uso de suas atribuiçÕes
Iegais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de 21 de iunho
de1993,eacelebraçãodeContratoentrea(o)PREEEITURÀMUNIC]PALDE
ITAITUBA, como CONTRATRNIE e S DE CASTRO NETO-ME como CONTRÀTADA'

RESOIVE:

CPF n"
obj eto

AV. MARANHÀO S /N

Àrt. 2' - Determi-nar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contraLo' anotando em registro
proprio todas as ocorrênciai à sua execuÇão' determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados' ef

submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisõe-s, . e as

providências que uLtrapassarem a 
"t-'a 

cornpátência' nos termos da lei;

rI - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou

materiais fornecidos peLa CONTRÀTÀDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventualmente'

;;á;;; a autoridade superior a aplicação das penalidades Iesalmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos' as notas fiscais
relat.ivas aos servifos prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

-^n can.i nh amento ao Financei-ro para pagamentÔ.

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

Art. 4" - Esta PorLaria entra em vigor na data de sua publicação.

Àrt. 5" - Revogam-se as disposiçÕes em contrário '

Regi s t re-se,

Publ ique-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA PA, 21 de Maio de 2018

VALMTR CLIMÂCO DE ÀGUIAR
PREFEÍTURA MUNICIPÀL DE ITAITUBA

GESTOR (A) DO CONTRÂTO

rN
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