
Portaria n"

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGNAçÃO DE FISCAT DE CONTRATO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

e diversos Para
do Município de

e

contrato t", 20L901"96
pêf. Processo n". PREGÃO N' 019/2019-PP
\-djêto Contratual: AquisiÇão de materiais de construÇão
atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura
I ta i t.uba-PA.

RESOLVE:

O(a)Sr(a)VALMIRCLIMACODEAGUIAR,PREEEITOMUNICIPAL,nousodeSuaS
atribuj-çÕeslegais,considerandoodisposlonoart'67daLei8'666'de
àf ae junno aá tg9:, e a cefebração de Contrato entre a (o)PREFEITURA

MUNICIPÂL DE ITAITUBAT como CoNTRATANTE e J S FELIX COMERCTO - ME como

CONTRATADA.

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

488.801.9L2-68, para acompanhar e f isca.Iizar
contratado.

DA S]LVA EILHO
a execução do

CPE n'
obj eto

\v A!t. 20 Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprj-o todas as ocorrênciai à sua execuÇão, determj-nando o que for
necàssário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, el

submeter aos seus supàriores, em tempo hábiI' as decisões e as

piorr:-aert. i 
" 
s que ul-trapassarem a sua competêncía ' nos termos da Iei;

II - avaliar, continuamenteí a qualidade dos serviços prestados e'lou

materiaiSfornecidospeJ-aCoNTRATADA,emperiodiCidadeadequadaao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade' eventualr0ente'

;;á;;t a autoridade superior a apiicaÇão das penalidades legalmente

estabelecidas;

TII- atestar. formalmente, nÔs autos dos processos' as notas fiscais

MÀRANHÃO S/N



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

relativasaosserviçoSpreStadoSe/ouaosmateriaisfornecidos,antesdo
encaminhamento ao Einancej-ro para pagamento'

ao servidor designado e publique-se '

entra em vigor na data de sua publicação'

disposiçôes trário.

BA PA, 25 de Abril- de 2 019

Art. 30 - Dê-se ciênci-a

Alt. 40 - Esta Portari-a

Art. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

I

VALMIR CLIMAC
PREFEITURÀ MUNlCI

GESTOR (A) DO

E AGU IAR
DE ITAI TUBA

NTRÀTO

il

AV. MARANHAC S /N
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