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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNAÇÀO DE FISCAI, DE CONTRÀTO

Designa servidor para a conpanla r
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

CoÍrtrato n". 20180304
Ref. ProcesEo Do. PREGÃO N. 077l2018-pp

a-,rb 
j eto Contratual: ContrataÇão de empresa especializada em serviços de

manutenção e rebobínagem em equipamentos eléLricos e eletrôni:os para
suprír as necessidades da secretária de rnfraestrutura do MunicÍpio cle
Itaituba-PÀ.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO, no uso de suas atribuiçÕes
legais, considerando o dísposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de irtnhc
de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)PREEEITURA MUNICIpA- DE
ITAITUBA, como CONTRATANTE e GILMAR E. SPIES EIRELI - ME como
CONTRÂTADA.

RESOLVE:

Àrt. 1" - Designar o(a) servidor (a) ÂNTONI0
488. B0l- .9L2-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

DA SILVA EILHO ,

a execuÇão do
CPE n'
ob j eto

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

I - zelar pelo fiel cumprimênto do contrato, anotanco em re!j.LSr-J l
próprio todas as ocorrências a sua execuÇão, det.erminando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeltos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos cia

II - avaliar, continuamente/ a qualidade dos serviços pre
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade a
objeto do contrato, e durante o seu periodo de vafidade, eve
propor a autoridade superior a aplicação das penal Ídades
estabefecidas;

et;
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III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas
relativas aos serviços prestados e,/ou aos materíais fornecidos,
encamj,nhamento ao Financeiro para pagamento.

flscais
antes do

À!t. 3" - Dê-se ciêncla

À!t.4" - Esta Port a ri a

Àrt. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em v or na data de sua publicação.

disposiçÕ em contrárlo.

VAIMIR C],IMACO
PREFEITURA MUNICl P
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