
Portari-a n o

Estado do Pará
Governo Municipal de lta itu ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGNÀÇÃO DE FISCAT DE CONTRÀTO

Designa servidor para accmpanha r
fiscalizar a execução deste contrato.

e

Contrato n". 2 018 013 4

Ref. Processo n". PREGÃO N" 013/2018-pp
\-rjeto contratual: AquisiÇão de pr:Ôciutos de
domésticos e outros para atender ,i dcmanda
Município de I ta i tuba

Art. 1o - Designar o(a) serviclcr la) ANTONIO
488.801.91?,-68, para acompanhar c fiscalizar
contratado.

O(a) Sr(a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREFEITO, no uso de suas atrrbuiçÕes
Iegais, consrderando o dlsposto no art. 67 da Lei 8.666, de il 1 de junho
de 1993, e a celebraÇão de ContraLo entre a (o)PREFEITURÀ MUN'aCIpAL tE
ITAITUBA, Como CONTRATANTE e CCMERC]AL SHIDERLEY LTDA EPP CoITIC
CONTRATADA.

RE SOLVE :

DA S l LVA F] LLlO ,

a execuÇão Cc
CPE n"
ob j eto

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

I - zelar pelo fiel cumpriment,o do contrato, anotando em registi:o
próprío tocias as ocorrências á sua execução, determrnando c que for
necessárrr-, à regularização cias fa-ras ou dos cief ertos cbservaCcs, c,
submeter âos seus superiores. ÊiTL tempo hábil, as
providêncras que ultrapassarem a sua cômpetência, nos t mos c]a le

e as
t;

II - avaliar. continuamente, a qualidade
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em
objeto do contrato, e durante o seu período
propor a autoridade superior a aplicaçào
est.abeLeci Cas;
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III- atestar, formalmente, nos autos dos
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL OE ITAITUBA

relativas acs serviços prestados e/ou aos matel:iais fornecidos,
encaminhamento ao Eínanceiro para pdr_ldmento,

antes do

PA, 12 de Março de 2018

Art. 3o - Dê-se ciência

Art. 4" - FsLa Porcaria

Art. 5" - Revogam-se as

Reglst:e-se,

PubLique-se,

Curnpra-se.

ao serviclor designado e publique-se.

entra en vigor na data cjê sua publicação.
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