
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGNAÇÀO DE FISCAT DE CONTRJATO

Designa servidor para aconPanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

e

Contrato n". 20L90223
Ref. Processo no. PREGÃO N" 037/2019-PP

. bjeto contratual: Aquisição de cimento para atender as demandas do

Vunicípio de Itaituba e Fundos Municipais.

Portaria n"

A!t. 2"

o(a) sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
21 de junho de 1993, e a cefebração de contrato entre a (o)PREFEITURA

MUNICIpAL DE -LTA-LTUBA, como CONTRATANTE e ADLOC LOCAÇÀO E CONSTRUÇÀO

EIRELI como CONTRATADA.

RESOLVE:

Alt. 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

488.801 .9L2-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

DA S]LVA EILHO ,
a execução do

CPE n"
obj eto

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

\-' I - zelar pelo fiel cumprj-mento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necàssári-o à regularização das fal-tas ou dos defeitos observados, el
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e as
providências que ul-trapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade
materiais fornecidos pela CoNTRATADA, em

objeto do contrato, e durante o seu periodo
propor a autoridade superior a aplicação
estabelecidas;
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IÍI- atestar, formalmente, nos autos dos proce
relatj-vas aos serviços prestados e,/ou aos material
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encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

À!t. 30 - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

À!t. 40 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pub.Iicação.

Àrt. 5o - Revogam-se as

Registre-se,

PubIj-que-se,

Cumpra-se.

disposições m cont rá r io .
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