
Art. 1" - Designar
488.801.972-68, para
contratado.

Art. 2'

Estado dc Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

o (a) servidor (a) ANTONIO
acompanhar e f isca.Lizar

DA SILVA EILHO,
a execuÇão do

t/

DE§ IGNAÇAO DE FISCÀL DE CONTRÀTO

Designa servidor para acomPanhar
fiscafizar a. execuÇão deste contrato.

Contrato n". Ll.3,l:rl
Ref . Proce§so n" . i:nr-l:ia. ': ' :;: - t. i: '

'--Objeto Contratual: i':r':l:i-:.r.:'. .-l ' - -. :

-.. t. -.- -:.: r:,,-,;, -: l.::.- , t)rlr'1 ::l: I --

.. i :. '", " ':.- .-t : -

o(a) sr (a)VÀLMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREFEtrTO, no uso iie suas atribuiçÕes
leqais, considerando o di-sposto no..art. 67 da Lei 8.666, de 21 de lunho
de 1993, e a celebração cie ConLratô entrê a (o)PREFEITURA MIINICIPAL DE

TTAITUBÀ, Como CONTP'ATANTE e TERILENE SIMOES ACUlAR _ ME ComÔ

CONTRATADA.

RESOLVE:

CPF n'
ob j eto

Determinar que o fiscal ora designado de'zerá:

zelar pelo fiel cumprimento do contrato, an''-tanclo em reqisLro
todas as ocorrências à su4 execuÇão, determinando o qLIe for
io à regularização das faltas ou dos defei--os observados, e,

aos seus superiores, em tempo hábi1, as decrsÕes e as

cias que uftrapassarem a sua competência, nÔs termos da lei,'

proprro
NECESSáT
submeter
p rov i dên

Il - avalrar, continuamente, a qualidade
materrais fornecidos pela CONTRATADA, em

objetc d.o conr-raÉo, e iurante o seu período
prcpor a autoridade superior a aplicaçào
estabeiecídas;

III- atestar, forma.Imente, nos autos dos

dos servrços prestados e/ou
periodic-rdade adequada ao
de vaiidade, eventua 1mênte,
d.as penaiiciades legalmente

processcs,. as notas f iscais



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

refativas aos serviços prestados e/ou aos maLeriais f:rr:ecidos. antes cio

encaminhamento ao Financeiro para pagamento '

Àrt. 3" - Dê-se ciência

Art. 4" - asta t,- t Lar'a

Àrt. 5" - Revogam.-se as

Registre-se,

Publique-se.

ao servidor designado e pubj-ique-se.

disposiçÕ

Cumpra-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

emc rar10.

IT TLIBA

, VALMIR CLIIIA E AGUIAR
REFEITURA MUNJ C 1

GESTOR (A) DO a NT.RAl'.

-. PA, 09 de Julho de 2018

HÀo s/N
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