
Estado do Fará
Governo Municipal de ltaituba

FUNOO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

Portaria n"

DESIGNAÇÃO DE FISCÀL DE CONTRÀTO

Contrato n". :018027:
Ref. Processo no. L'FEGÃC, :;" ,Já',, j':il;ir-P!

lzoljeto Contratual: Àqi-r-rsiçrio ilc

Desiqna servidor para acompanhar
fiscaflzar a execüÇào deste contrato.

C(a) Sr: (a)ÀMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
afribuiçÕes Iegais, consÍderando o disposto no art. c7 da Lei 8.66e, de
27 de junho de \993, e a celebração de Contral'.' entre a (o) FUNDO

}lUNJCIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRATAN"TE E TERILENE :iII"{OES AGUIAR - ME

como CCNTRÀTADÀ.

RESOLVE:

Àrt.
338.807 .002-49,
con t ratado .

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

LAME I RA
execução

, CPF no
do obj eto

Art. 2" - Determinar que o f isca.l- ora designado cie "'erá:

I - zelar pelo fiel cumprimenLo do contrato, anôLando em registro
pr:óprio todas as ocorrencras a sua ÊxecuÇão, dete::ninando o que fcr
necessár.io à regularização das faltas ou dos defeiLos observados, e,
subrnef-er acs seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e as
pr,:vidências que ultrapassarem a sua competência, nos Lermos da lei;

iI - avaIia., .o,,i i.tr.mente, a qualidade dos servrços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRÀTADA, em periodicrdade adequaoa ao
ci:,jeLo do contrato/ e durante o seu periodo de vaiidade, eventualmente,
prôpor a autoridade superior a aplicação das penaiidades legalmenLe
estabelecidas,'

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



Estado dc Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

relati-,,ras aos serviços prestados e./ ou ãos materiais f rneclclos, an:es dc

encarninhamento ac Financeiro para pagamento.

Art.3"

Art.. 4"

Art. 5"

Regls t re-se /

Publique-se,

Cumpra-se.

Dê-se c.iência ao servidor designado e pui.llique-se '

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação '

Revcgam-se as disposiçÕes em contra r 1o

I TA] TUBA

AMILTON TEIXEIRÀ PINHO
EUNDO MUN]CIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

PA, 11 de Julho de 2018

RoD TRAI'ISAMAZONI CA SI'l
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