
Estado do Pa rá
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO

Designar ô (a) servidor (a) MANOEL
para acompanhar e fiscaLizar a

Portaria n'

DESIGNAÇÀO DE FISCÀL DE CON?RATO

Designa servidor para aconpanhar
fiscaLizar a êxecuÇ,ao deste cont rato .

Ccntrato n". "-i,.,a )l | )

Ref. Proeesso n". LF.r,aÀ:r ,i- i.t ..,'.r-.t-Pi
Objeto Contratual-: l\,lr,rt-ir'jii. r1'-'r :'.; ii, r-r-,1,-

!:.-., li.t--:.::) c rll.ii-e L- r,- :r'. a- l .:, r-lI-lrlL lll L : l'

'.. ,,a: -,:,-arr-ia3 a. i.l:al;1ç;.,' ;,. -' :i::i.'..

l

O(a) Sr (a) AMILTON TEIXEIRÀ PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
at-ribuiÇÕes legais, considerando o disPosto no art. 67 da Lei 8.666, de
2f de junho de 1993, e a .r celebração de Contrato entre a (o) FUNDO

LIUNICIPAL DE EDUCAÇÀO, como CONTRATANTE e I A MACHADO COMERCIO - ME como
CONTRATADA.

RXSOLVE:

Art.
338.807.002-49,
contratado.

L.A-[48 I RÀ
e:<e cuÇão do

CPF n"
ôbj eto

Àrt. 2" - Determínar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
proprio 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 hábi1, as decisÕes e as
provrdências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Iei;

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e,/ou
materj-ais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das pena.J-idades legalmente
estabelecidas;

IiI- atestar, formalmente, nos autos dos processÕs, as notas f.iscais
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relativas aos serviços prestados e/ou aos matería.is f:lrnecldcs, antes do
eir carnl nhamen to ao Financeiro para pagamento.

Art. 3" - Dê-se ciênc:.a

Art. 4" - Esra Portoria

Àrt.5" - F.evogam-se as

h-_'trsLre-s^

Publique-se,

aumpra-se.

ac servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicacão.

di spos' cÕes .em cont rir'c.

] TÀl TUBA

AMILTON TEIXEIRA P]NHO
FUNDO MUNI C I PAL DE EDUCAÇÀO

{ GESTOR (A) DO CONTRATO

PA, 11 de Julho de 2018
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