
contrato no ' 20190200
i,"i'-rt"""tso no' PREGÃO 5o 919/2019-PP

. )b'iêto Contratual: 
- 

aqui-"içao de materiais de construÇão

Y;:;;;r;--J.;';" á" secretaria de lnrraestrutura

Itaituba-PA.

o (a) s1(-"lyoly1l, S"rIlÍ3,&",3"":'T,.r'=X".:?'J"".*'"1'.:'"âijo."?"1"% ?igl-i=
atribuiÇôes legals,
21 de junho de t9g3'''"ã-;"t;r:;t"Çi.?--o; ôontrato entl:- 

-a 
(o) PREFETTURA

MUNrcrpAL o, ,rorruJÁ, 
-.oilo-õoufneiallre'"" -nÁii,o*us & sILVA MATERIATS DE

ãó'rióinuôÁo LrDA-ME como coNTRATADA'

RESOIVE:

Portaria no

Àrt. 1" - Designar
4BB . 801. 9!2-68, Para
contratado.

estabelecidas;

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

pnÉieriuna MUNIiIPAL DE lrAlruBA

DESIGNÀÇÃO DE

o (a) servidor (a) ANToNIO

acomPanhar e fiscalrzar

FISCAT DE CONTRJATO

Designa setvidor p-aÍa aconpanhar e
li""áliru, a execução deste cantraLa'

e diversos Para
do MuniciPio de

DA SILVA EILHO
a execuÇão do

CPE n'
obj eto

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

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

oróprio todas as ot-*tãntiu" à sua t-t;;;;;; 
- 

Jeterminando o que f or

necàssário a tts'rut"i'uiàí-áu" fartas ::^-tt"'.":itttil" otJ""rtJu""Xot="' !l

;::ft i:i"]:",,!t*..:Jlslliáfi ";';] ""'§ffu,.:":'' 
:"" ?'à'; da lei ;

II - avaliar, continuamente' a 
-q-ualidade 

dos serviços' prestados e'lou

materiais fo.n"tiaJl'' óãit 
- 

ô1»it*alÀDla..l-*- periodicidade adequada ao

ôbieto do contrato, 1 àrrunt. o ser, _pe.iJã áe varioade, eventualmente'

p.ópo. a autoridad"= ";;;l;; 
-u- upiitu-ãã àu" penalidades reqarmente

nos autos dos Processos ' as notas f iscais

il

III- atestar, formalmente'

IlARAN HAO S/N



relativas aos
encaminhamento

Art. 3o

Art.4o

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaitu ba

pnÉietrune MUNICIPAL DE lrAlruBA

serviços prestados e/ou aos materÍais
ao rinanóeiro Para Pagamento '

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data

fornecidos, antes do

publ ique - se .

de sua Publ ica ção '

A!t. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publj-que-se,

Cumpra-se.

disposições

VALMIR CLl
REEEITURA MUN

GESTOR (A)

m contrário.

TU BA

DE AGUIAR
AL DE ITAITUBA
CONTRÀTO

PA, 25 de Abril de 2019

I

D

A!.
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