
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNÀçÃO DE EISCÀI DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscalizar a execuÇã.a deste cantrata.

Contrato t'. 2AL8029L
Ref. Procêsso n". CONCORRÊNClA N" 003/2018-Cp

Vbjêto Contratual: ContrataÇão de serviços especializados ern engenharia
civil para execução de obras de pavj-mentaÇão de vias urbanas em
revestimento asfáltico na cidade de ftaituba.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO, no uso de suas atribuiçôes
Iegais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993, e a celebraÇão de Contrato entre a (o)PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITÀITUBÀ, como CONTRÀTÀNTE e TDL ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO EIRELi coTLo
CONTRÀTADA.

RESOLVE:

Portaria n"

materiais fornecidos
objeto do contrato, e
propor a autoridade
es tabelecidas;

pela CONTRATADÀ, em period

da lei;

' prestados e,/ou
Cf e ade q u

e

te

Àrt. 1' - Designar o(a) servidor (a) JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRÀ
no 008.212.814-39, para acompanhar e fiscafizar a execução clo
contratado.

aDr'

obj et c

Determinar que o fiscal ora designado cieverá:

I - zel-ar pelo fiel cumpriment.o do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regulari-zaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as depisÕes e as
providêncj-as que ultrapassarem a sua competênclâ, nos term S

II - avaliar, continuamente, a quaJ-idade dos serviç

durante o seu periodo de val oa eve 4Iment
superior a aplicação das p L S legalmen

IIf- atestar, formalmente, nos autos d.os pr
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

relativas aos servj.ços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do
encamj-nhamento ao Financeiro para pagamento.

Àrt. 3"

Art. á"

Dê-se ciência ao servidor designado e publj-que-se.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

dispos i em contrário.À!t. 5' - Revogam-se as

Registre-se,

Publigue-se,

Cumpra-se.

I TUBÀ PÀ, 20 de Agosto de 2018

VALMÍR CLTMÀ DE AGUIAR
REEEITURÀ MUNIC DE ITAI TUBA

GESTOR (A) D ONTRÂTO
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