
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

Des.ignar o (a) servidor (a) MANOEL
para acompanhar e fiscalizar a

Portaria n"

DES TGNAçÁO DE FISCÀL DE CONTRÀTO

Desiqna servidor para acompanhar
fiscaLizar a execüÇào deste contrdto.

O(a) Sr (a)ÀMILTON TEIXEIRÀ PINHo, SECRETARIo MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiçÕes legai-s, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666,' de
2l de junho de L993, e a celebração de Contrato entre a (o) EUNDO

MUNICIPÀL QE EDUCAÇÃO, COMO CONTRÂTANTE E A ALENCÀR RÀNIERT _ EPP COMO

CONTRATADA .

RESOLVE:

Art.
338. 807 .A02-49,
contratado.

LAME 1RÀ
execução do

CPF no
obj eto

Art. 2"

I - zelar pelo fiel cumpr.imento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regu.IarizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superior:es, em tempo hábif, as decisÕes e as
providêncj-as que ultrapassarem a sua competêncla, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em. periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a aut.oridade superior a aplicação das penalidades Iegalmente
es tabe lecidas;

Determinar que o fiscal ora designado devera:

III- atestar, formal-mente, nos autos dos processos, as notas f isca.is

P]: I

'v,
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relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fcrnecidos, antes do
encaminhamento ao Flnanceiro para pagamento.

Art. 3"

Art. 4"

Art.5" - Revogam- se

Registre-se,

PubI r que- se,

Cumpra- se

Dê-se ciência
lI

Elst-a Pôrtar].a

AS

ao servidor designado e publ-ique-se.

entra em vigor na data de sua publicacão.

disposiçÕes em contrário.

ITAITUBA PA, 28 de Junho de 2018

I XE IRÀ PINI1O
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GE oR (A)
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