
Portaria no

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaitu ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES I GNÀçÃO DE FISCAT DE CONTRÀTO

Designa servidot Para acomPanhar
fiscafizar a execução deste contrata'

e

contrato n". 20180305
Rêf. Procêsso no. PREGÃO N' 074l2018-PP
Objeto Contratual: Aquisição de uma escavadeira
recuperação e manutenÇão das estradas vicinais de

no Município de Itaituba-PA.

O (a) Sr (a
legais, c
de 1993,
I TAI TUBA,

RESOLVE:

Àrt. 1o - Designar o(a) servidor(a) ANTONIO

488.801.9L2-68, para acompanhar e fiscallzar
cont ratado .

)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO, no uso de suas atriLrrlrÇrl'rs
onsiderando o disposto no arl. 67 cia i-ei- r'Éc'-, -rj -- i -'r:''
eacelebraçãodeCollLratoentrea(o)PRLf'E'L''LReu'li'll'ri-'r'L-r
como CONTR-ATANTE e DELTA MAQUINAS LTDA como CONTRATADA'

hidráurica
acesso as

clestllraal-J a

coll.u n ] oa dÉ s
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a e x: c -tÇàc' .l:,

Àrt. 2" - Determinar que o fiscal ora designado Cer-c:-á:

1 - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anct::nCo e:1 ru'ilsi L'
própriotodasasocorrênci-asàsuaexec'JÇão,detern:'rlardo:qll':lll
necàssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observacios, e,

submeter aos seus superiores, em tempo hábil. as Cecl sões e 
'1s

providências que ultrapassarem a sua competência, nos te l-mos t13 lrli;

II - avaliar, continuamente, a qualidade
materiais fornecidos pela CoNTRATADA, em

objeto do contrato, e durante o seu período
pràpo, a autorldade superior a aplicação
estabelecidas;
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III- atestar, formalmente, nos autos
refativas aos serviços prestados e/ou aos
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ma
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

encaminhamento ao Einancej,ro para paganento.

Art. 30 - Dê-se ciência ao servidor designado e

A!t. 4" - Esta Portarla entra em vigor nà data

publlque-se.

de sua publicaçào

Àrt, 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Pubfique-se,

Cumpra-se.

disposições em contráriô.

PA, 04 de Setembro de 2018

MIR CLIMA
FEITURA MUNIC

GESTOR (A)
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