
Portaria n"

Àrt. 1o - Designar
488.801 .912-68, Para
contratado.

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

o (a) servidor (a) ANTONIO

acompanhar e fiscalizar
DA SILVA EILHO
a execuÇão do

diversos Para
MuniciPio de

CPE n"
obj eto

DES IGNÀÇÃO DE EISCAT DE CONTRATO

Desiqna servidor pata aconpanhar e

fiscafizar a execução deste cantrato'

contrato no. 2 019 019 9

Rêf,, Procêsso no. PREGÃo N' 019/2019-PP
. biêto CoÍrtratual: Aquisição de materiais de construÇão e

!ã:;ããt-;-ã".unau á" Sàcretaria de lnfraestrutura do

Itaituba-PA.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR' PREFEITO MUNICIPAL' no uso de suas

atribuições legais, consiaerat'ao o disposto no art ' 6': da Lei 8'666' de

2L de junho de 1993I'ã-ã-.ái"nr1qil_d" conrrato entre a(o)PREEEITURA

MUNICIPALDEITAITUBATcomoCONTRATANTEeJADEENGENHARIAINDECOMERCIO
óT TSTNUTURAS METAL]CAS LTDA COMO CONTRATADA'

RESOIVE:

Art. 2" - Determinar que o flscaf ora designado deverá:

I - zeLar pelo fiel cumprj-mento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrênciai à sua execução' determj-nando o que for
necessário à regularizaÇão das faftas ou dos defeitos observados' e'

submeter aos "..r" 
- 
"r.rpà.iores, 

em tempo hábiI, as decisôes e as

providências que ultrapã""att' a sua comp;tência' nos terrnos da lei;

II-avaliar,continuamente,aqualidadedosservj.çoSpreStadose/ou
materiais fornecidos pela coNTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo áe validade' eventualmente'

propor a autoridad.- "r.'p"tio' 
a apiicação das penalidades legalmente

estabel-eci-das ;

III- atestar, formalmente, nos autos dos proeessos, as notas fiscais

e

AV. MARAN S t'l



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

pnÉiÉúúne MUNIiIPAL DE lrAlruBA

serviços prestados e'lou aos materj-als*ãã 
ri"."ãuiro Para Pagamento '

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data

fornecidos, antes do

publ ique-se.

de sua Publicação '

rel-ativas aos
enc aminhamento

A!t. 30

Art. 4"

Art. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

disposiÇÕes em contrário '

TAITU PA, 25 de Abril de 2019

PREEEITURA MUNIC

DE AGUÍAR
1, DE ÍTAITUBA

VALMÍR CL
P

GESTOR (A) D CONTRATO

I)

Fls.-

AV. MARANIiAO S /N
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