
Portari-a n o

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGNAÇÀO DE FTSCAI DE CONTRATO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrdto

Contrato n". 2 018 013 0
Ref. Procêsso no. pREGÃo N" 013/2018_pp
Objeto Contratual: Aquisição de prôdutôs de

L -]omésticos e outros pàra atender a demanda
Município de I ta i tuba

O(a) Sría)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREFEITo, no uso de suas atribuiÇÔeSlegais, considerando o disposto no arL. 6i da Lei g.666, de 21 de junho
de 1993, e a ce-Iebração de contraro entre a (o)pREFErruRA MUNrcrpAL DEirAri'uBÀ, cômo CONTRATANTE e F DE t\ LrMA coMERCro E VARTEDADE - ME coÍrc
CONTRATADÀ.

RESOLVE:

Art. 1o - Designar o(a) servidcr(a) ANTONIO
488.80i.9i2-68, para acompanhar e frscalizar
coni, ratâdo.

DA S]LVA EILHO ,
a execução do

CPF n'
ob j eto

Art.2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I -:elar pelo flel cumprimento do contrato, anotando em registt:o
próprio todas as ocorrências à
necessário à regularizaÇão das
submeter aos seus superiores.
providências que ultrapassarem a

sua execuÇão, determinandô o que for
faftas ou dos defeitos observados, e,
em tempo hábi1, as decisÕes e as

sua competência. nos term i-

II - avaliar, conti.nuamente/ a qualidade dos serviç
pela CONTRATADA, em periodíci

:l 'r ::l i: -,- ._,.-, i

a aplicação das pen

resLacl
a cle qumareriais fo rnec ido s

obj etô do cÕntrato, e
oropor: a autoridade
estabelecidas;

durante o
superior leg

III- atestar, formalmente, nos autos dos p fi:scais
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I
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

relativas aos serviços prestados
encaminhamenlo ao Financeiro pa ra

Àrt. 30 - Dê*se ciência

Art.4o - fs La Porraria

Àrt.5" - Revogam-se as

F.egisrre-se,

Publrque-se,

Curnpra-se.

ao servrdor designaclo e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicacão.

dispos.,.es em contror io.

e,/ ou aos materiai,s
pagamento.

TUBA

fornecidos, antes do
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VALMI R C],I MA
PREFEITURA MUN 1C,!^,,

AGUIAR
DE Í TAI TUBA

GESTOR (A) DO CONTRATO
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