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O (a ) Sr (a ) VALMIR
suas atribuiçÕes
67 da Lei L666,
de Contrato

Estado do Pârá
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESTGNÀçAO DE FrSCÀI DE CONTRATO

Designa servidor para
acompanhaÍ e fiscafizar
a execução des te
contrato.

Contrato no 20170566

Ref. Pfocêsso no. PREGÃO N"0BO/20i1
objêto contratuat: Contra@o para realizaçáo de seruiços
pesquisa e desenvolvimento dc proieto com o obietivo
promover avaliaçáo econômico financeiro pautada em premi
técnicas, com o obietivo de suportar a administraçáo Públ
tomada hancários-folha de paÍiamento e crédito Gonsi
folha dos seryidores do executivo municipal.

e
e

CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO
legais,
de 21

ent rê

considerando o d
de junho de 199

, no uso de
posto no art.

e a celebração
TRATANTE>>, comoa (o ) «NOME

CONTRATANTE e «EMPRESA CONTRATADA)> CONTRATADA.

RESOLVE:

Àrt. 1o
FILHO, CPF
fiscafizar a

- Designar o(a) servidor (a ) ANTONIO DA SILVA
n" 488.80f .912-68, para acompanhar e

execução do objeto contratado.

Art.
deverá:

Determinar que o fiscaf ora designado

T - ze)-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando
em registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determj-nando o que for necessário à regularização das
faftas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus
superi-ores, em tempo hábil, as decj,sões e as providências
que ultrapassarêm a sua competência, nos têrmos da 1ei;

ROD. TRANSAIIAZoNI(]À, IO' RT]-À ANEXO AO GINASIO MTINICIPAL



Estâdo do Pârá
GOYERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em
peri-odicidade adequada ao objêto do contratô/ e durante o
seu periodo de validade, eventual-mênte, propor a
autoridade superior a aplicação das penalidades
legalmente estabelecidas;

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

À!t. 3o
pub.L.ique-se.

Dê-se ciência ao servidor designado e

Àrt.5" Revo gam- s e AS dispo s.r- Ções cont ralao.

Regj-stre-se,

Publ ique- se,

Cumpra-se.

BA 25 de Outubro de 2017

CI]MACO DE AGUIAR
FUND MUNICIPAL DE ] TAI T UBA

ESTOR (A) DO CONTRÀTO

ROD. TRA\SÂ}ÍAZO\ICA. IO'Rt.T Á\E\O AO (;I\ASIO ]\IT'\ICIPAL

A!t. ll" - Esta Portaria entra em vj-gor na data de sua
publicação.
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