
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIG:NI\ÇÃO DE Fr scÀJ., DE CONTRATO

Designa setvidor para acompanhar e

fiscal-izar a execução deste contrato'

RESOLVE:

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUÍAR, PREEEITO MUNICIPAL' no uso de suas

atribuiÇÕes legais, àànsiOeranao o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

,i-ã.-j';;Ào aá rgg:-,- e a cerenração de conrrato entre a(o)PREEETTURA

MUNICIPAL DE ITAITUBA, COMO CONTRÀTÀNTE E ELIVANIA SILVA DE ALME]DA COMO

CONTRATADA.

Portaria no

Art. 10 - Designar
488.801.9!2-68, Para
cont ratado .

Í - ,ôlãr
próprio todas
necessário à
submeter aos
providências q

o (a) servidor (a) ANTONIO

acompanhar e f j-scalizar
DA S]LVA EÍLHO
a execuÇão do

CPE n'
obl eto

Art. 20 Determinar que o fiscat ora designado deverá:

pelo fiel cumprimenLo do contrato' anotando em registro
asocorrênciasas..,aexecução,determinandooquefor

,Jõ"r"t1ãção das f altas ou dos def eitos observados ' e I
- 
"á,-r" 

supár j.ores, em tempo hábiI ' as dec j-sões e as

uê uftrapassarem a sua compátência' nos termos da lei;

II - avaliar, continuamenteÍ a qualidade dos serviços prestados e/ou

materiais fornecj_dos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e áurante o seu período ãe valldade' eventuafmente'

propor a autoridadt' ";;;i;t 
a apiicação das penalidades regalmente

estabefecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos' as nÕtas fiscais

o

AV. MÀRÀN s/N

contrato n". 20190261
Rêf. procêsso no. PREGÃo N' 056/2019-PP
biêtoContratual:Aquisiçãodevidrostemperados'pedraemgranitoe

ká;;;;" 
--p"ã- 

"rpri, a demanda da secrerarj-a de lnf raestrurura do

Município de Itaituba.



,-ffi'üiffi,!:ti'llJ#l"xm"^

=::"i:::"::i:l'33i'
e/ou aos m

pagament o

::::h"Ii:-::i"
Art' 3" -

Art' 4" -

Art ' 5o -

Dê-se ciência ao

Esta Portaria entra

fornecidos ' 
antes do

publique-se '

de sua Publicação '

Revog am- s e

servidor des

em vi9

as disPosiçÕe em

ateriai s

i-gnado e

na data

cont rá r l-o.

Registre-se '

Publique-se'

CumPra-se '

BA
1n de SeteÍdlro de 2019
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