
Portaria n'

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNÀçÀO DE FISCAI DE CONTRÀTO

Designa servidor para acomPanhar
fiscafizar a execúÇão deste contrato.

Contrato n". 20170559
Ref. Processo n". coNCoRRÊNCrÀ N" 001/2017-CP

\-zob j eto contratual: contrataÇão de empresa de engenharia civil para
execução dos serviços de recuperaÇão e complementação de 2L,20 Km da

estrada I'Norte Sul-rr, com reforma de pontes e colocação de bueiros na

zona rural do Município de ltaituba

o(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas
atrlbuiÇões 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)PREFEITURÀ

MUNICIPAL DE ITAITUBA, como CONTRÀTANTE e W. R. P. MARQUES-ME como

CONTRÀTADA .

RESOLVE:

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

488.801 .9L2-68, para acompanhar e fiscafizar
contratado.

DA SILVA EILHO
a execuÇão do

CPE n"
obj eto

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

L - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
.,ecLssário à regularizaÇão das faftas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábif, as decisÕes e as

providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiaisfornecidospelaCONTRATADA,emperiodicidadeadequadaao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade' eventualmente'
prápo. a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas,'
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III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
re]-atj-vas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Financeiro par.a, pagamento-

À!t. 3" - Dê-se ciência ao óhrvidor designado e publique-se'

Art. 4"
rt.

Esta Portaria enLra em vigor na data de sua Publicaçáo.

Art. 5" - Revogam-se as disposiçÕes em contrário-

Dôãi êf rê-aê

Publ ique-se

a,ih^r--ôôu UrLLP! u J!.

] TAI TUBA PÀ, 18 de Outubro de 2017

VALM]R CLIMÀCO DE AGUIAR
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE ITAITUBA

GESTOR (A) DO CONTRATO
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