
Portaria n"

Art. 1" - Designar
488.801 .9L2-68, Para
contratado.

RESOLVE:

EstaUo do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

o (a) servidor (a) ANTONIO
acompanhai e fiscalizar

DESIGNAÇÃO DE TISCAL DE CONTRÀTO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscafizar a execuÇãa deste contrato'

O(a) Sr (a) VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREFEITO' no uso cie suas atrlbuiÇÕes
legais, considerando o disposto no art ' 6'1 da Lei 8'666' de 21 de junho

de 1993, e a celebraÇão de Contrato entre a (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE

]TAITUBA,comoCoNTRÂTANTEeDISBRAVADISTRIBUIDORADECAMINHOESLTDA
como CONTRATADA.

DA SILVA FILHO
a execuÇão do

CPE n'
ob j eto

Art. 2"

I - zelar peJ-o fiel cumprimento do contrato' anotando em regj-stro
próprio todas as ocorrênciai à sua execuÇão, determinando o que for
,,ecãssá.io à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados' e'
submeter aos seus superiores, em tempo hábil' as decisÕes e as

providências que ulLrapassarem a sua competência' nos termos da lei;

1I - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prest'ados e'lou
materiais fornec.idos pela coNTRATADA, em periodicidade adequada ao

obleto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventuafmente'
prápo. a autoridade superior a aplicação das penalidades Ieqalmente
estabel-ecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

AV. MARANHÃO s/N



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

encaminhamento ao Eínanceiro para pagamento.

Àrt. 3" - Dê-se ciência ao serr'ldor designado e pubLique-se'

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

Art. 5" - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário'

Req i stre- se

Pu L- 1 i qr.,e-se

C ur.F rà-Se

I TAI TUBA PA, 05 de. Julho de 2018

VALM]R CI,IMACO DE AGUIAR
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE ÍTAITUBA

GESTOR(A) DO CONTRÀTO

/N
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