
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Portaria n"

DESIGNÀCÃO.bE FISCÀT DE CONTRÀTO' .t

execuÇão dos serviços de recuperação e
estrada ' 'Transfarturãot ' , com,reforma de
na zona ruraf do Munlcipio de Itaituba

" Designa servidor para acompanhar
fiscaLizar a execuÇã.o deste contrato.

e

Contrato n". 20170560
Ref. Procêsso n". CONCORRÊNClA N' 00272017-CP

vobieto Contratual: ContrataÇãà de . empresa de engenharia
. compJ-ementação de
pontes e coI-ocação

civil para
45 Km da

de bueiros

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, t PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiçÕes J-egais, considerando o dÍsposto no.art. 67 da Lei 8-666, de
21 de junho de L993, e a celebração de Contrato entre a (o)PREEEITURA
MUN]CIPAL DE ITÀITUBA, COMO CONTRÀTANTE E WT ENGENHARIÀ & CONSULTOR]A
LTDÀ - ME como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

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

o (a) servidor (a) ANTONIO
acompanhar e f j-scalizar

DA SILVA E]LHO,
a execução do

CPE n"
obj eto

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

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrêncj-as à sua execução, determinando o que for
necãssário à regularização das faftas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisÕes e as
providências que uJ-trapassarem a sua competência, nos termos da 1ei"

II - avaliar, contj-nuamenLe, a qualidade dos serviços prestados e/ou
mater.iais fornecidos pela CONTRÀTADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventuafmente'
prápor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas i

AV. MARÀNHÃO S ,/N
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III- atestar, formal-mente, nos autos dos processos, as notas
relativas aos servj-ços prestados e/ou aos materiais fornecidos,
encam.inhamento ao Einanceiro para pagamento.

fiscais
antes do

Art. 3" - Dê-se ciência

Art. 4" - Esta Portaria

Àrt. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposições em contrário,

ITAITUBA PA, 18 de Outubro de 2017

VA1MIR CLIMÀCO DE AGUIAR
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE ITAITUBA

GESTOR (A) DO CONTRATO

rr

AV. MÀRÀNHÃo s/N
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