
Portaria no

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL OE ITAITUBA

DESIGNÀçÃO DE FISCÀI DE CONTRÀTO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscaTizar a execução deste contrato-

e

Contrato rro. 20190220
pêf. Procêsso no. PREGÃO N' 030,/201-9-PP
\oieto Contratual: Aquisição de materiais
realização de serviços públicos no Municipio de

de construÇão
I taituba-PA.

para a

o(a) sr(a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO MUNICIPAL, no uso de suas

atribuiçôes legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de

21 de junho dã 1993, e a celebraçào de contrato u-nl= 'tt)lTIIllyTl
MUNICIPÂL DE ITA]TUBA, CoMO CONTRATANTE E ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇAO

EIRELI como CONTRATADA'

RESOLVE:

Àrt. 1o - Designar o(a) servj-dor (a) ANTONIO

488.801. gL2-68, para acompanhar e fiscafizar
contratado.

DA SILVA EILHO
a execuÇão do

CPF n"
obj eto

ArL. 2o Determinar que o flscal ora designado deverá:

I
própri
nece s s
submet
p rovid

- zeitar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
o todas ãs ocorrênciaÃ à sua execuÇão, determinando o que for
ário à regularização das faltas ou dos defeitos observados' e'
er aos seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e as

ências que ultrapassarem a sua cÕmpetência, nos termos da feÍ;

II - avaliar, continuamente, a quali-dade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRÀTÀDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e àurante o seu periodo de validade' eventualmente'

;;á;;t a autoridade superior a apLicação das penaJ-idades .Iegalmente

e stabelec j-da s i

dos processos, as notas fiscais
materials fornecidos, antes doIII- atestar, formalmente, nos autos

relativas aos serviços prestados e/ou aos

AV. MARÀN HÀo S/N



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

encaminhamento ao financeiro para pagamento'

Art. 30 - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se'

A!t.40-EStaPortarj-aentraemvlgornadatadesuapublicaÇão'

Àrt. 5o - Revogam-se as

Registre-se,

PubIíque-se,

Cumpra-se.

Ões e contrári-o.

ITUBA PA, 2l de Maio de 2019

VA],MIR CLIMA DE AGU l AR

PRET'EITURA MUNI C P DE I TAI TUBA

GESTOR (A) D ONTRATO

disposiÇ

AV . I',ÀRANHÃO S /N

I
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