
Estado dc Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
t)

Portaria n"

DE§ I G}.IÀÇÀO DE TTSCÀL D§ CONTRTTO

Designa' servidor pai'a aconpanha r
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

Contrato no . -.r _i,,2 :_ l;

Ref. Processo n'. -. -
v obieto Contratual: 1..:.'--.. ... ' i .i:' -.r,:i:

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

:-iir:lL

O(a) Sr (a)ÀMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no ar:t. 67 da Lei 8.666, de
27 de junho de L993, e a celebraÇão de Contrato entre a (o) FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRATANTE E R.E.BONFIM. ME COMÔ

CONTRATADA.

RESOLVE:

Àrt.
338.807.002-49,
cont r:a t ado .

Art. 2"

Deslgnar .o (a) servidor (a) MANOEL
para acompanhar e f isca1izar a

LAME IRA
execução do

CPF no
obj eto

Determinar que o fiscal ora designado de-:erá:

I - zelar pelo fiel cuinprimento do contrato, anotando em registro
proprao todas as ocorrências à sua execuÇAo, determinando o ql]e tor
necessário à reqularização das fâltas ou dos def eir*os o1:servadc's, e,
submeter aos seus superiores, em iempo hábil, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - aval-iar, continuamente, a qualidade
materiais fornecidos pela CONTRÀTADA, em

objeto do contrato, e durante o seu periodo
propor a autoridade superior a. ap.l- j-caÇáo

es tabe I ecidas ,'

III- atestar, formalmente, nos autos dos

dos serviços prestados e,/ ou
periodicidade adequada ao
de validade, eventual-mente,
das penalidades .l-egalmente

processos, as notas fiscais
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relaLivas aos serviços prestados e./ou aos materiars f ':rnecidos, antes do
encaminhamento ao Financeíro para pagamentc.

Àrt. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e publrque-se.

Àrt. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacào.

Art. 5" - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário.

i{"gistre-se,

Publique-se,

Cxmpra- se .

I TAi TUBÀ PA, i3 de JuLho de 2018

ÀMl LT E]RA P INIIOI
DE EDUCAÇAO

GESTOR (A) DO CONTRATO
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