
Êstado dr: Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO

Designar o (a) servidor (a) MANOEL
para acompanhar e fiscalizar a

Àlct^ -'i
338.807 .002-49,
contratado .

DESIGNAÇAO DE FISCAT DE CONTRÀTO

Designa servidor para aconpanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

O(a) Sr (a) ÀMILTON'TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPÀL, no uso de suas
atrrbuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2L de junho de 1993, e a celebracãô de Contrato entre a (o)EUNDO
NIUNICIPÀL DE EDÜCÀÇÀO, como CONTRATANTE e R. À. DEBASTIANI EIRELI-EPP
como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

LAME ] RÀ
e-{ecuÇão do

CPE no
obj eto

Art. 2" Determ.inar que o fiscal ora designado deverá:

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais

I - zelar pelo fiel cumpr.imento do contrato, anotando em reglstro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as . decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - aval-iar, continuamente, a qual-j-dade dos serv-iços prestados e/ou
materiais fornecidos peLa CONTRÀTADÀ, em perit,dicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades Iegalmente
estabelecidas,'
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

reLaLivas aos Serviços prestados e/ou aos materiais f:rnecidos. antes do
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se '

Àrt. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de ;ua publicaçic '

Àrt. 5" - Revogam-se as disposiÇÕes em contrárjo'

o-^ i -tra-ca

Pub I ique- se,

CLmprê-se.

ITAITUBA PA, : 5 de Jui-ho de 2 01 8
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