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contrato n". :C1E0201
Ref. Processo n". IPFIGàC I' i,,i'J

Çbjeto Contratual: Àciu.:.si'..,.r
llLln.icipio (-ie Il-aitr.lh,a e FIll,I:.sl

ArE. 2"

Eslario do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

.4)

DESIGNÀÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

fesigrra -seaviatara l::.r .r- 'lilifa.- -::-
f iscalizar á ex:i-LC.- ,esta lronia f la.

DA S I. l-T. FI LhO /

a e::rlCLlÇãO do

]TÀITUBA, como CONTRATANTE e L DA C CORREIA - EPP como aONTRATADA.

RESOLVE:

o(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE ÀGUIAR, PRE

legais, considerando o disposto no art.
de 'l 993, e a celebração de ConLraLo P

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

488.801 ,912-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

EEITO, no uso at suas atribuicÕes
67 da Lei 8.t::.6, de 21 de jurrlo

ntre a (ô) PREEE i TURA MJiJICIPA; !E

CPF no
ob j eto

Determinar que c fiscal ora designado de'"'era:

proprio
necessarl0
submete r

zeLar
todas

I pelo fiel cumprimento do contrato, an.'tando
as ocorrências à sua execuÇão, deterrrinando

em registro
o que far

ervados, e,
ASisÕes e

la lei;

pr€ stados e/
a dequa

à regularizaÇão das f a.l-tas ou dos def ei-t:s
aos seus superiores, em tempo hábil, as

providências que ultrapassarem a sua cornpetê nc i a, nos te

dos ser L OS

pe r ioC

''r i

d e CVÉ 
']n .I

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

obieto do contrato, e durante o seu periodo
propor a autoridade superior a apficaçào
estabelecidas;

encaminhamento ao Einancei::o para pagamento.

ad Iega Imen

ou
ao

te

III- atestar, forrnalmente, nos autos dos proce
relativas aos serviços prestados e/ou aos materi

de val
cias p

men-L

na tas.
ecidc,s

.!

ntes do

Portaria n"



Àrt. 3" - Dê-se ciência

Art. 4" - EsLa Portaria

À!t. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

ao servidor designado

disposiçÕes

entra em vigor na data de sua pubLicação.

e contraric.

pui.,-Lique-.se,

PA, t)B de l"iaio de 2018

CLI C E ÀGUIAR
DE I TÀITI-IBAF URA MUNIC]

GE STOR (A) DO ONTRAT']

ô

TAI T

AV . MÀRÀNflÀo .s,'N
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