
Portaria no

Àrt. 10 - Desi-gnar
488.801 ,912-68, Parâ
contratado.

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

pnÉiÉiruia rvruNlilPAL DE lrAlruBA

DESIGNAÇÃO DE

o (a) servidor (a) ANTONIO

acoÍnpanhar e fiscaLizar

FISCAI, DE CONTR;ATO

Designa servídor p-ara acanpanhaL e

fiscÁllzar a execução deste conttato'

contrato n"' 2 019 02 01

i."i.-""""""so no' PREGÃo N" 019/2019-PP

vblêto Contratual: À"o-"i"it" de materia j-s de construÇão

atender u au'utau áu Secretaria de rnfraestrutura
ltaituba-PA.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR'..PREEEITO MUNICIPAL' no- uso de suas

atribuiÇôes legais, àt'i"iJ"t"nao o oi=po""t-o"io ãtt' 67 da Lei B'666' de

21 de iunho de 1993' ã'ã--tái"u"çao'dJ conttaEo entre -ê-(o) 
PREEETTURA

MUNrcrPÀL DE rrArru;í, 
-toio-CóNtnerer"re u ul' n' F' APTNAGES ETRELT como

CONTRATADA.

RESOI.VE:

e diversos Para
do MuniciPio de

DA SILVA FILHO
a execuÇão do

CPE n'
obj eto

Art, 20 - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

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

oróprio todas as ocãrrências à sua t"tuãÀo' 9":tt'*tl"i*o o que for

necàssário a t.gt''rut1?u;ao 
'aas faltas ãu 'dos defeitos observados' e'

submeter aos ".rr" 
-i-riãriorá", 

em ,^tjmPo 
hábiI, as decisões e as

providências que urtràpàu"ut"* " "t'u 
c:o*fãiencia' nos termos da rei;

II - aval-iar' continuamente' a qrralidade dos serviços' prestados e/ou

materiais fornecioot p"i" 
- 

co'itnarÀoa'-- ent periodicidade adequada ao

obieto do contrato, e ãurante o seu perioào áe valiaade' eventualmente'

própo. a autoridadt- ";;;i;; 
-' 

"pii"uçuá 
ou" penalidades legalmente

estabelecidas;
nos autôs dos Processos' as nôtas f iscars

Íl

III- atestar, formalmente'

AV . I,LARAN HÀ.o S/N



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

pnãiÉúúna MUNIiIPAL DE lrAlruBA

serviços prestados e/ou aos mater'iais
"Jã'ri"u"à.iro Para Pagamento '

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esla Portaria entra em vigor na data

fornecidos, antes do

publ ique-se '

de sua Publicação '

relativas aos
e ncaminhament o

Àrt. 3"

A!t. 4"

A!t. 50 - Revogam-se

Registre-se,

Publique-se,

CumPra-se.

as disPosiçÔe contr

ITUBA PA, 25 de Abril de 2019

VALMIR CÍ,ÍMAC

PREFEITURA MUNICI
E AGUIAR

DE ITAITUBA
GESToR (A) DO ONTRATO

av . rqeRal aÀcs ,,1.;
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