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Portaria n"

DESIGNÀÇÃO' DE FISCÀL DE CONTRÀTO

Designa servidor PaLd acomPanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

Contrato n'. 1C180215 ..
Rêf " Procêsso n". PF.EGÀC I'l " 05?,/20,1 8-PP

\z objeto Contratual: AquÍsição ri-' vidr.:s e

po::te::, para suprir as neaessi.lades co Fundo

O(a) Sr (a)ÀMILTON TEIXEIRÀ PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiçÕes }egais, consi-derando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
27 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o) FUNDO

IUUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE e ELIVANIA SILVÀ DE ALMEIDA como
CONTRATADA .

RESOLVE:

Alt.
338.807.002-49,
contraLado.

Art. 2"

Designar o (a) servidor (a) MANOEL
para acompanhar e fisca.Lizar a

LÂI4E I RA
execução do

CPE n"
ob j eto

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprj-mento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determi-nando o que for
necessário à regularizaÇão das fa.Itas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

rr - avaliar, contlnuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materlais fornec.idos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades .Iegafmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processosr as notas flscais
rel,ativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
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encaminhamento ao Einanceirc para pagamento.

Art. 3" - Dê-se c1ência ao servidor designado e publíque-se.

Àrt. rt" - Esta Portarj-a entra em vigor na data de sua publicação.

Art.5" - Revogam-se as

Regi s tre-se,

Pub l rque-se,

Cumpra-se.

disposiçÕes em contrário.

ITAITUBA

Â1'1r LTO XEIRA PINI{O

PA, 29 de Junho de 2018

FUNDO MUNIC
GESTOR (A)

AL DE EDUCAÇÀO
DO CONTRATO
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