
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

PRÉFElruRA MUNIcIPAL DE lrAlruBA

DESIGNAÇÃO DE TTSCAI, DE CONTRATO

Designa servidor p-ata acompanhar

físcâfizar a execÚÇão deste contrato'

Portaria n"

Art. Xo - Designar
488.801 .912-68, Para
contratado.

e diversos Para
do MuniciPio de

Contrato n". 2 019 019 7

*ãi. pro"""so Íto. PREGÃo N" 019/2019-PP
\.ób j eto contratuel: Àq"i"içao de materiais de construÇão

uiáno". a demanda áu secretaria de Tnfraestrutura
Itaituba-PA.

O(a) SI (A)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, .PREFEITO 
MUNICIPAL, NO USO dE SUAS

atribuições legais, àà'i"iO"tt"ao o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

21 de junho de 1993, 
";-;-";ltbT9?:-9" contrato entre a (o)PREEETTURA

MUNTCIpAL DE ITAITU;Á, 
-.o^o-éO|,TRAiANTE e 

-eaneOSa 
DA SILVA COMERCIo DE

Ite»sf RAS LTDA-ME como CONTRATADA '

BESOL\rE:

o (a) servidor (a) ANTONIO

acompanhar e f iscal izar
DA SILVA EILHO
a execuÇão do

CPE no
obj eto

Art. 2" - Determinar que o fiscal ora desi-gnado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro

oróprio todas as ocàrrências à sua "*""uiao' 
determinando o que for

necêssário a ."g'-'rt'"i;;ào au" faftas àu 'dos defeitos observados' e'

submeter aos ".r" 
-iriãiior"", em 

-t_empo 
hábir, as decisões e as

providências que ul"trapà"="t"^ u ""u "o*pàfencia' 
nos termos da Iei;

II - avatiar, conti-nuamente' a qualidade dos serviços' prestados e/ou

materiais fornecidos ptit 
- 

col'itnarÀla'-- em periodicidade adequada ao

obieto do contrato, e àurante o seu periodo áe valldade' eventualmente'

prôpo. a autorÍdadt= ";;;l;t 
-t upii"uçaã das penaridades lesalmente

estabelecidas;

III- atestar, formalmente' nos autos dos Processos' as notas f iscais

Áv. MARAN HÃo s/N



relativas aos
encaminhamento

Àrt. 3"

Àrt. 4"

Art. 5"

Dê-se ciência

Esta Portaria

Revogam-se as

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

PRÉFElruRA MUNIcIPAL oE lrAlruBA

serviços prestados e'lou aos materiais fornecidos'
-ro ri.ra.rã" iro Para Pagamento'

antês do

ao servj-dor designado e publique-se '

entra em vigor na data de sua publicação'

disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

PA, 25 de Abrif de 2Al9

VALMIR CLI
PREFEITURA MUNICI

GESTOR (A) DO

E AGUIAR
DE I TAITUBA

NTRATO

Fls _

AI TU

ÀV, MARAN HÀo S/N
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