
RE P Ú BLICA FIDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

MUNICIPIO DE ITAIÍUBA

Portaria n"

DES IGNAÇAO DE FISCAf, DE CONTRÃTO

Desiqna ser'.'r cJor Pa ra
acompanhar e fiscalizar
a e-\ecuÇá a ce.-c t e
contrato.

Contrato no. 201,80191
Ref . Procêsso n". PP.EGÀO N' 033,/7C18-PP
Objeto Contrêtual: O presente Contrato tem como objeto a

prestaÇão de servj-ços de agenciamento de passagens aéreas
em âmbito nacional para atender a demanda do Municipio de
Itaituba-Prefeitura Municipal, conforme discrrminação do
Anexo I - Termo de Referência do Editaf de Pregào
Presenciaf no 033,/2018-PP, que independent emen t e de suas
transcriÇões fazem parte deste contrato.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO, no uso de
suas atribuições legais, considerandç'o disposto no art '
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de
Contrato entre a (o)PREFEITURA MUNICIPÀL DE ITA]TUBA, COMO

CoNTRÀTANTE e VIA BRÀSIL VIAGENS & TURISMO LTDA - l'1E. como
CONTRATADA.

6l

RESOI..VE:

Àrt. 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO DA SILVA
FILHO , CPF n" 488.801.972-68, para acompanhar e fiscalizar
a execuÇão do obSeto contratado.

À!t,
deverá:

I - zefar pelo fiel cumprimento do contrato/ anotando
em registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regulallzação das
faltas ou dos defeitos observados, et submeter aos seus
superiores, em tempo hábiL, as decisões e as providências
que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

Determinar que o fiscaf ora desiqnado
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fI - avaliar, continuamente, a qualidade dos servíços
prestados e/ou materiais fornecidos peLa CONTRATADA, em
periodicidade adequada ao obleto do contrato, ê durante o
seu período de validade, eventualmente, propôr e autoridade
superior a aplicação ' das penalidades legalmente
estabel-ecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos prôcessos, as
notas fiscais rel-ativas aos serviÇos prestados e/aú aos
materiais fornecidos, antês do encaminhamento ac Finanaeiro
para pagamento.

À!t.
publíque-se.

Dê-se ciência ao servidor cesionado

Art. 4o
publicação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Àrt. 5" Revogam-se as disposiçÕes em contrário.

Registre-se,

Publrque-se,

Cumpra-se.

I TAI TUBA PA, 24 de abril de 2018.

VALMIR CIIMÀCO DE AGUIAR
PREFEITURA MUNICIPAI DE ITAITUBA

GESTOR (A) DO CONTFÀTO
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