
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGNÀÇÃO DE FISCÀl DE CONTRATO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

Contrato n". 20180365
Ref. Processo n". CARONA N" 001/2018-C

!, Objeto Contratual: AQUISIÇÃO DE- MATIiRIAI s
riÀiiLrTENfAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO.

ELETRICOS DESTINADOS A

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 junho
de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITA1TUBÂ, Como CONTRATANTE e ELETRICA LUZ COMERCIÀL DE MATERIA]S
ELE?RICOS LTDA-EPP como CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 1" - Designar o(a) servidor (a) ÀNTONIO
488.801 .972-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

DA SILVA E]LHO ,
a execuÇão do

CPF n"
obj eto

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

I - zelar peJ-o fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
proprio todas as ocorrências à sua êxêcução, deLerminando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
suLrmeter aos seus superiores, em têmpo hábil, as decisões ê as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei,'

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em perj.odicidade adequada ao
objeto do contrato, e durunte o seu periodo de vafidade, eventual,mente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
est-abefecidas;

atestar, formalmente, nos autc)s dos processos, as notas fiscais
aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do

Íh.-

III-
relativas

Av I.tAR.\NLiÃo s/N



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Êr.ir.lrirllemento ao Financeiro para pagamento.

Àrt. 3' - Dê-se ciência ao servidôr designado e publique-se.

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

Àrt. 5" - Revogam-se as disposições em contrário.

Reg j stre-se,

Pr.rblique-se,

Cun prd-se.

l TAI TUBA PÀ, 04 de Dezembro de 2018

VALMIR CLIM.ACO DE AGUIAR
PREEEITURA MUNICIPÀT DE lTAlTUBA

GESTOR (A) DO CONTRÂTO

AV. !íARÀN.HÃO S/N
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