
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Portaria n"

DES IGNÀÇAO DE FrSCÀr DE CONTRÀTO

Designd servidor paÍa
dcompanhar e fiscafizar
a execúÇão deste
contrato.

Contrato no. 2018001
Rêf. Processo no. PREGÃO N" 089A/2017-PP
Objeto Contlatual: ContrataÇão de instituj-ção financeira
para prestaÇão de serviÇos de pagamentos da fofha de salário
dos servidores ativos, efetivÕs, contratados, comissionados,
inativos e pensionistas da Prefeitura de Itaituba e concessão
de crédito consignado em folha de pagamento, em conformidade
com as condiçÕes e especificaÇôes no edital e seus anexos.

O(a) Sr (a)NICODEMOS AIVES DE AGUIAR, PREFEITO MUNICIPAL EM

EXERCICIO, no uso de suas atrlbuiÇões legais, considerando
o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
e a celebração de Contrato entre a (o)PREEEITURA MUNICIPAL DE
ITAITUBA, como CONTRATANTE e BANCO BRADESCO S.A. como
CONTRATADA .

RESOLVE:

Àrt. 1" - Designar o (a) servidor (a) ANTONIO DA SILVA EILHO
, CPE no 488.801.91,2-68, para acompanhar e fiscaflzar a
execução do objeto contratado,

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

f - zelar pelo flel cumprimento do contrato, anotando em
registro próprio todas as ocorrências à sua execuÇão,
determinando o que for necessário à regularização das faftas
ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores,
em tempo hábi1, as decisões e as providências que
ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

fI - avafiar, continuamente, a qualj-dade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu
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perÍodo de validade, eventualmente, propor
superior a aplicação das penalidades
estabelecidas i
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a autoridade
l-egal-mente

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as
notas fiscais re.Iativas aos serviços prestados e/ou aos
materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Einanceiro
para pagamento.

Àrt. 3o
publique-se.

Dê-se ciência ao servidor designado e

A!t. 4"
publicação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Art. 5" Revooam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

]TAITUBA PA, 04 DE JANEIRO de 201"8.

NICODEMOS ALVES DE AGUIAR
PREFEITURA MUNÍCIPAl DE ITAITUBA

GESTOR (A) DO CONTRATO
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