
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESXGI{ÀçÁo DE EI SCÀJ' DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscaLizar a execução desLe contrato'

e

Portaria n"

A!t. 10 - Designar
4BB. 801 .9L2-68, Para
contratado,

contrato no' 2 019 019 8

*Ài. ,"o"""so Íro ' PRÊGÃO N' 019/2019-PP

1-ojeto Contratual: aquisição de materiais de construção

ãiá.,aut a demanda áu secretaria de rnfraestrutura
Itaituba-PA.

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

atribuições legaÍs, 
't-ttr"iattt"Oo o aisposto no art' 67 da Lei 8'666' de

21 de junho de 1993, 
'-e-á 

ce f efrus-ã.?--d" Contrato entre a (o)PREFEITURA

MUNICIPAL DE ITAITUBÁ, COMO CONTRATANTE. ' 
iiOUN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

EIRELI-ME como CONTRATADA'

e d j-versos Para
do Munl-c1Pio de

RESOLVE:

o (a) servidor (a) ANToNIo
acompanhar e f iscalizar

DA SILVA FILHO
a execuÇão do

CPE n'
obj eto

Àrt. 2o - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

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

próprio todas as -ocorrênciaÀ 
à sua "t"t'çao' 

determinando o que for

necessário a t.quru'1ãção das faltas ou dos defeiLos observados' e'

submeter aos ".r" 
- 
=rrpàiiot"", em tempo hábil' 1t d-ecisÕes e as

providências que ultrapà""ut"* u 
"'-tu "o*pátência' 

nos termos da 1ei;

II - avaliar, continuamentê' a qualidade
mut"iiai" fornecidos pela CONTRATADA'- em

obieto do contrato, t àurut't" o seu periodo

;;áô; ã ául"riauat superior a aprÍcaÇào
estabelecidas;

dos serviços Prestados e/ou
periodicidade adequada ao

áe validade, eventualmente '
das penalidades legalmente

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

oÊ

AV, MARA NHÀo s/N



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

pnÉiÉrium MUNICIPAL oE lrAlruBA

serviços prestados e/ou aos materiais
-ãã ri"u"ã.iro Para Pagamento '

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data

fornecidos, antes do

relativas aos
e ncami nhamento

Àrt. 3"

Alt. 4"

publique-se.

de sua Publicação '

Àrt. 50 - Revogam-sê as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

disposiçÕes em ontrário.

T TU BA PA, 25 de Abril- de 2019

VATMIR CIIMA
PREEETTURA MUNIC

DE AGUIAR
L DE ITAITUBA

GESTOR (A) CONTRATO

OE

S,/ N
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