
Portari-a n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGNAÇAO DE FISCÀI. DE CONTRÀTO

Desiqna servidor para aconpanhar
f isca.lizar a execução deste contrato.

e

r ,bjeto Contratual: Aquisição de mate-r:iais de const.uÇão e
at---lder as recessidades da Secrel-aria de Infraestrutura de

Contrato n". 20180146
Ref. Processo n". PREGÃO N' 016/201!-SRP

Àrt. 1o - Designar o (a) serr..iclor ia) ANTONIO
488. !01 .9 -2-68, para acompanhar e f .iscalizar
ccn:ratada.

DA SILVA F]LHO ,

a execuÇão do

di v,-:: s os rla-.:r
Itaituba

CPE n'
obj eto

RESOLVE:

I - zelar pefo fiel cumprimento do contrato, anotando em reqistro\-/p:cprio t. das as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessárro à regularizaÇão Cas faltas ou dos defeitos observadcs, .l
submeter acs seus superiores. Ên tempo hábi1, as clecisi.:: e fs
pi:ovidências que ultrapassarem a sul ,lôrllpetência, nos termôs da l.er;

Art. 2'

encar,rnhami:lIo ao Financeiro pa]: j p,rfl,rÍn

ser
r-1 C

c

Ii - avalrar, continuamente, a ou.:Lidade clr>s

materiais fornecidos pe.la CON'IRATADA, em per
objeto do côntrato, e durante o seu período de
propor a autoridade superior a aplrcação da
e s tabe l. e c i. la s ,'

prestados e,/ ou
ade adequada ao

de. eventua Imente,
erl lidade l eqa Iment e

IiI- at-estar, formalrnentê, nos ..rLlr"os
relat j-vas aos serviços prestaclos e/(.rLL aos

dos
fornecidó

o

(r'r\li Ào trl u

\ r, ,"- -/



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

-i

Art. 3o - Dê-se ciêncra

Art.4" - Fs Là PorLaria

Art.5o - Revogam-se as

Regrstre-se/

F'ub-:i1:e-se.

a-uriDra-se.

ao servidor deslgnado publique-se

entl:a cl. vigor na data de sua publicação.

em nt- rárro ,

IT 15 2t 1Bdede

VALMÍR CLIMACO DE AGUIAR
PRETEITURA MUNICI PAL DE ITAITUBA

GESTOR (A) DO CONTRATO
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