
Portaria no

demanda das Secretarias,
Municipio de Itaituba

Contrato t". 2A190162
Rêf. Plocêsso no. PREGÃO No

.-.tb j eto Contratual : Aqul- s de

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGI.IAçÃO DE FI SCAI DE CONTR;ATO

Designa
fisc

PP

undos de
derivados de
Assistência S

ra acompa nha r
ntÍato.

suprr-r a
Saúde e

ró1eo para
iaf, EducaÇ ão,

o(a) sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO MUNICIPAL, no uso de suas

atribuições legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

21 de junho aé fgS:, e a celebração de Contrato entre a (o)PREEEITURA

MUNICIPAL DE ITAITUBA, COMO CONTRATANTE E J D C DE OLIVEIRA EIRELI - ME

como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

Art. 1o - Desj-gnar o(a) servidor (a) ANTONIO

488.801 .912-68, para acompanhar e fiscafizar
contratado.

DA S]LVA TILHO
a execuÇão do

CPF n'
obj eto

Art. 20 Determi-nar que o fiscal ora designado deverá:

I-ze].arpelofielcumprlmentodocontrato,anotandoemregistro
próprio todas ãs ocorrênciaÀ à sua execuÇão, determinando o que for
necãssário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábif, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

II - aval-iar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiaj-s fornecidos pela CoNTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,
própor a autoridade superior a aplicaÇão das penalidades legalmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscaj-s

Ft§._

7 do
ar a ex

ÀV. MÀB.ANHÃO S /N



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do

encaminhamento ao Financeiro para pagamento'

Àrt. 30 - Dê-se ciência

Àrt. {o * Esta Porlaria

A!t. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

PRETEITURA
GESTOR (A

ao servidor designado e

entra em vigor na data

disposições em contrário.

DE AGUIAR
A1, DE ITAITUBA
CONTRÂTO

publique-se.

de sua publicação.

PA, 10 de Abrif de 2019

VAÍ,MIR CIl o
]P

Fl..

A]T

AV. MÀRÀN HÃo s/N
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