
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIG}IÀçÃO DE FISC.âT DE CONTR;ATO

Designa servidor para acom?anhar
fiscal"izar a execução deste contrato.

e

Contrato n". 20L90213
Rêf. Proêêsso Ílo. PREGÃO N" 032/20L9-PP

a-bjeto contratual: Aquisi-ção de arborização e iardinagem para atendel
-demanda da secretaria de lnfraestrutura do Município de Italtuba-PA.

o(a) sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiçÕes legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de

21 de junho dã 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)PREEEITURÂ

MUNICIPAL DE ITAITUBA, como CoNTRÀTANTE e M. M. CORREA COMERCIO &

SERVIÇOS DE ELORES EIRELI - ME como CONTRATADA.

RESOLVE:

a

À!t. 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

488.801.9L2-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

IIf- atestar, formalmente, nos autos
refativas aos serviços prestados e,/ou aos

dos processos, as notas fiscais
materiais f ornec j-dos, antes do

DA SILVA EILHO
a execuÇão do

CPE no
obj eto

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

\-, I _ zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necãssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, et
submeter aos seus superiores, em tempo hábif, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materi-ais fornecidos pela CoNTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e àurante o seu período de validade, eventualmente,
p.ópo, a autoridade superior a apricação das penalidades fegalmente
estabefecidas;

Áv. MARÀNHÃo s/N
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encamj-nhamento ao Einanceiro para pagamento.

À!t. 30 - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se'

À!t. 40 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art, 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Pubfique-se,

Cumpra-se.

disposiÇÕes em ontrário,

A PA, 10 de Maio de 2019

VA]-MI R C],I
PREFEITURA MUNI

GESTOR (A)

O DE AGUIAR
PAL DE ITAITUBÀ

CONTRÀTO

ITA]

AV. MÀRÂNHÃO S/N

I
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