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SCAI, DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fisca)-izar a execução deste contrato.

e

0180336
930 no. ToMADA DE PREÇOS N" 014/2018-TP

f,l
.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO, no uso de suas atribulÇÕes
legais, 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

ITAITUBA, como CONTRATANTE e WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME como
CONTRATADA.

RESOLVE:

À!t. Lo - Designar o(a) servidor (a) ANToNIo
488.801 ,9!2-68, para acompanhar e fiscal-izar
contratado.

DA S]LVA FILHO I
a execuÇão do

CPF n'
obj et o

Àrt. 2o Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em reqistro
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 hábi1, as decisÔes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

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 periodo de validade, eventua.Imente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabel-ecida s;
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Àv. MÀRÀNHÃo s/N

,|, I
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I

\-, Objêto Contratual: Contratação de empresa especializada em engenharia
civil paia recuperaÇáo e complementação de 22 KM da Estrada Nova Olinda
com reforma das pontes e colocaÇão de bueiros no Municipio de ltaituba-
PA.
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atestar, formalmente, nos autos dos processos. as notas fiscais
antes do

III-
relativa
encaminh

sa
ame

os serviços prestados e,/ou aos materiais
nto ao Einanceiro para pagamento.

fornecidos,

Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições trário.

que-se,

À!t.

:lrt .

À!t,

Cumpra-se.
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PA, 15 de Outubro de 2018

VAIMIR CII
PREEE]TURÀ MUNI

GESTOR (A)

E AGUIAR
DE ITAITUBAIP

DO CONTRATO
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