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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESTGNÀçÀO DE FrSCÀt DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
físcafizar a execução deste contrato.

e

Contrato no. 2 018 0 016
Ref. Procêsso no. PREGÃO N" 091,/2017-SRp
Objeto Contratual: AquJ-sição de gêneros alimenticios
demanda do Municipio de Itaituba e suas respectivas
Unidades Admini st rat ivas , pelo prazo de 12 meses

Art. 1" - Desi-gnar o(a) servidôr (a) ANTONIO
488.801 .912-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

DA SILVA FILHO ,
a execuÇão do

para suprr- r a
Secretarias e

CPF n"
obj eto

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PRErEITO, no uso de suas atrlbuições
legais, considerando o dj.sposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993, e a celebração de Contrato ent.re a (o)PREEEITURA MUNICIPAL DE
ITAITUBA, COMO CONTRATANTE E F DE A LIMA COMERCIO E VARIEDADE - ME COMO
CONTRATADA .

RESOLVE:

Art.2" Determ.inar que o f .iscal ora designado deverá:

I - zefar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
proprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regular.izaÇão das faltas ou dos defeltos observados. e,
submeter aos seus superiores, en tempo hábil, as decisÕes e as
providências que ul-trapassarem a sua competência, nos termo

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviço
materj"ais fornecidos pela CONTRATADA, em periodici
objeto do contrato, e durante o seu período de valid

da lei;

restados e/ou
adequada ao

event ua lment e
propor a autoridade superior a aplicação das pen
estabefecida s;

des le n te

IlI- atestar, formalmenter nos autos dos p

D

Fl§._

AV. MÀRAN O S,/N

rocess as no CAIS



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

rel-ativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3" - Dê-se ciêncra

Àrt. 4" - Lsta Portaria

Art.5" - Revogam-se as

D^^ i ôr rô-côr\L9f JL!L JU,

D,,l-\ I i ^,,ô-ôôL u!rlvuL JL,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na dala de SU licação.

disposiçÕes

BA PA, 24 de Janeiro de 2018

con rro.

VAI,MIR CLIMA
PREEEITURA MUNIC

DE AGUIAR
AL DE l TAITUBAt-

GESTOR (A) DO CONTRATO

AV. MARANHÃO S/N
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