PREFEITURA MUNICIPAL DE

t:iBRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E DEFESA SOCIAL

PORTARIA N° 008/2022.
O CIDADÃO RAIMUNDO NONATO DE
OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL
DE BRAGANÇA, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR o servidor: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO,
cargo de Engenheiro Civil, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral,
Registro no CONFEA/CREA/PA N° 15152302-i, RG 2859763—SSP/PA e CPF n° 625.907.232-53,
para acompanhar e f.iscalizar a execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica em CBUQ, na
estrada VICINAL DA VILA DO CARATATEUA, Contrato n° 20212223, Processo Licitatório
n° 3-2021-002, no município de Bragança-PA.
Art. 2° - Determinar que o fiscal ora designado deverá:
I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as
ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos
defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais
fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o
seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades
legalmente estabelecidas;
Ill- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos
serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para
pagamento.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as
disposições em contrário..
Dê-se ciência ao servidor designado e;
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Gabinete do Prefeits Municipal de ; ragança-PA,

25 de janeiro de 2022.
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