
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNAçAO DE FISCA], DE CONTBÀTO

Designa servidor Para aconPanhar
fiscaLizar a execüÇãa deste contrato.

e

Contreto n". 20180201
Ref,. Processo n". PREGÃO N' 035/2018-PP

\z objeto Contratual: Aquislçào de roçadeiras
demanclas da Secretalria de Infraestrutura do

pare atencer as
Itâiruba.

o(a) sr (a)vALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREFEITO, no uso de suas atribulçÕes
legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8'666, de 21 de iunho
de- 1993, e a celebração de contrato entre a (o)PREEEITURA MUNICIPAL DE

ITAITUBA, como CoNTF{ATANTE e A G M COMERCIO DE MOTORES LTDA - EPP como

CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 1" - Designar o(a) servrdor (a) ANTONIO

488.801 .91.2-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

DA S]LVA FILHO
a execuÇão do

CPE n"
ob j eto

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

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrênciaÀ à sua execuÇão, determinando o que for
necàssário à regularizaÇão das faftas ou dos defeitos observados, e,

submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisÕes e as

providências que ul-trapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

II - aval-iar, contj'nuamente, a qualldade
materiais fornecj-dos pela CONTRATADA, em

objeto do contrato, e durantê o seu período
própor a autoridade superior a apficaÇão
estabefecidas;

dos se rv iço s
periodici a
de val id
cias penq

restados e/ou
adequada ao

eventualmente,
des I hente

s notas fiscaisIII- atestar, formal-mente, nos autos
re1ativas aos serviços prestados e'lou aos

dÕs proc
materia es doI

AV. MARANH s

ESS
ecidos

I



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento'

À!t. 30 - Dê-se ciênci-a ao servidor designado e

A!!. 40 - Esta Portarra

A!t. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Pub 1i. que - se ,

Cumpra-se.

entra em vigor ta

disposiçôes ntrário

publique-se.

de sua publicação.n

DE AGUIAR
L DE I TAI TUBA

PA, 25 de Abril de 2018

VALMIR CIIMA o
PPREFEITURA MUNI C

GESTOR (A) D CONTRATO
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