
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaitu ba

PREFEITURA MUNICIPAL OE ITAITUBA

DESIGNÀçÀO DE EISCÀJ. DE CONTR,ATO

Desiqna servidor para aconpanha r
fiscalizar a execução deste contrato,

Contrato n". 2 018 014 7

Ref. Procêsso no. PREGÀO N' 016/2018-SRP
^bjeto contratual: Aqulsição de materiais de construÇão e

Vtender as necessidades da Secrel-aria de Infraest-rutura de
par:a

O(a) Sr(a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO, no uso de suas atribuiçÕes
legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho
Ce i!t93, '-] a celebração de Contratc entre a (o)PREFEITURA MUNICIPAL DE

IIAI'l'UBA, .orno CONTRATANTE e 4 COIIES COMERCIO E SERVIÇOS EIR[-] - l"1E

..mo CONTRA'I ADA.

RE SOL\TE :

Art. 1o - Designar o(a) servidor(a) ANTONIO
,i ! 3 . ! n 1 . ) :2 - 68, para acompanhar: e liscal:zar
contratadc.

DA SILVA TILHO ,
a execução do

CPE n'
objeto

Art. 2"

\-, f - zefar pelo fieL cumprimento do contrato, anotando elr rlqistrc
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, el
submeler acs seus superiores, em tempo hábÍI, as decisÕes e as
provrdências que ultrapassarem a sua competência, lros termôs ia lei,'

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

ii -;valiar, contlnuamente, a i;u.:Iidarle
materiais fornecidos pela CONTRAl',\i)A/ em

objeto do Õontrato, e durante o seu oeríodo
puopor a autoridade superior a apilcaçào
estabeleciCas;

periodi
de va] e/
das

dos p

ida

III- a:estar, formalmente, nos autos
relativas aos ser:viços prestados e / i..rr: acs

AS

Õrnec:1n
t:o cs

2



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

encaminhamento ao Ei-nancerro

Art. 3" - Dê-se ciência

Art. 4" - Esta Portaria

Art. 5" - Revogam-se as

Reg, s":e- se,

Pubilque-se,

Cumpra - se .

para pagamento.

ao servidor designado e publique-se '

entra eii vigor na data de sua publi'àÇãÕ'

disposiçÔes y'ontrário.

]TUBA PA, 15 de Março de 2018,2//

VAI,MÍ R CLIMACO DE AGUIAR

PREEEITURA MUNICIPAL DE l TAI TUBA

GESTOR (A) DO CONTRÂTO
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