
Portaria no

Art. 1" - Designar
488. B0l .912-68, para
ccr-ril:Iadl,

Estado do pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL OE ITAITUBA

DESTGNÀÇAO DE FrscAr DE CONTRATO

RESOLVE:

o (a) servidor(a) ANTONIO DA
acompanhar e fiscallzar a

Designa servidor para aconpanha rfiscaftzar a execuÇãa deste contrato
Contrato n". 2C180144
Ref. plocesso no. pFEGÀO N. 016/20tg_Strp-bjeto Contratual: Aquisição d.: n.rLe r..t ã j s de constrllÇã.1 eV.endei: as nccessidades da Secretaria de lnfraestrulura de

e

par a

o(a) sr (a )r.rALMrR cLrMÃco DE AGUTAR, pREFErro, no uso de suas atribuiçÕeslcgais, considerandô o disposto no art. 67 da Lei g.666, de 21 de junho:re irr93, ': a celebração de contraLÕ entrê a (o)pREEErruRA MUNTCTpAL DEI TAr'1'uBA, como CONTRATANTE e A DE A pRADo coMERCro ETRELT_Epp comoa.r'!-:a_-t7,-,

S]LVA TILHO
execução do

CPF n'
obj eto

Art. 2" Determinar que o iiscal ora clesignado devera:
\-/ I
proprro

submeter :l

zelar pelo fieJ. cumprimento do contratotodas as ocorrências à sua execuà regularrzaÇão das falias oucs seus super

anotando em registro
dos defeitos Õbservctdôs/ c),rores, em tempo hábi1, as

Cê

da lei
i- - ;,ialiar, cor-rtlnuamenie, a quaiidademater:iais fornecidos pela CONTRATÀDA, emobjeio do contrato, e durante o seu períodopropol: a autoridade superior a apficaçàoest-eoeIecilas,.

III- :r,testar, formalmente, ncsrelatrvas aos serviços prestaclos e

dos se
per.Lo L l
dev ai

pres'.;rcios
adequada

e/ou
ao

das p
e, eventualmente /idades le aim te

a)

prdos
mat torne.ci

as no1,

o s,/N

:ini:es dc

1



Estado do pará
Governo Municipal de ltaitubã

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

encaminhamento ao financeiro para pagamento,

Art. 3" - Dê-se ciência eo serl.rtcirr clesignacio

Art. 4" - Esta portaria

Àrt. 5' - Revogam-se as

Reg i sir e-se,

Pubiirlre-se,

Cumpra-se,

entra em vigor

disposiçÕes em

e

na data de sua

C nt rário.

publ ique-se

publicação.

-. PA, 15 de MarÇo de

PREFEITURA MUNICIP
GESTOR (A) DO

VALMÍR CLI CO

A ]'I'U

E AGUIAR
DE I TAI T UBA

I rr.

t,

/,/
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