
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGNÀÇÀO DE FISCAT DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrata.

e

Contrato n". 2 018 0 015
Ref. Procêsso no. PREGÃO N" 091/2017-SRP

r-- Objeto Contratual: Aquisição de gêneros a.Iimentic.ios
demanda do Municipío de Itaituba e suas respectivas
Unidades Administrativas, pelo prazo de 12 meses

Portâria n"

Art. 1" - Designar
488.801 .972-68, para
contratado.

para suprlr a

Secret a.ri a s e

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO, no uso de suas atribuições
lega j-s, considerando o disposto no art. 67 da Lej. 8.666, de 21 de junho
de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITUBA, como CONTRATANTE e JONALDO P. RODR]GUES EIRELI-ME como
CONTRATADA.

RESOLVE:

o (a) servidor (a) ANTONIO DA
acompanhar e fiscalizar a

SILVA E]LHO ,
execução do

CPF no
obj eto

Àrt. 2" - Determinar que o fiscaf ora desj"gnado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
proprio todàs as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábll,
providências que ultrapassarem a sua competência, n

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em peri
objeto do contrato, e durante o seu período de v
propor a autoridade superior a aplicação das
estabelecidas;

AS
os te

decisÕes e as
mos da .Iei;

SE s prestados
o -L l ade adeouada

e, eventualme
almidades Ie

e /ou
ao

nte,
ente

IIl- atestar, formalmenLe, nos autos dos proc as notas fiscais

Fts _

DF

O S /N



Estado do Pará
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

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

Àrt.3" - Dê-se ciêncra

Art. 4" - EsLa Portaria

Art. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Pub I ique-se,

Cumpra - se .

ao serv.idor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposíçÕe m contr

BA PA, 24 de Janeiro de 2018

VALMIR CLI DE AGU IAR
REFEITURA MUNICIPAI DE ITAÍTUBA

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

E

TAT

AV. MÀRANHAC S /N
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