
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÁO

DES IGNÀÇÃO DE FISCA], DE CONTRÀTO

Designa servldot Pera acomPanhar
fiscafizar a execuçáo deste contrato.

I

Contrato n". 2 018 017 4

Ref. ProceEso n". PREGÀC tí" 0?7 i2-AiB-pP
\-r Ob jeto Contratual: Aquisicão cie ma:eriais e'sp.:lrtiv')

atender as demandas do Eundo l"{unicipal Ce Educacão '
.i- "::]'.r r:1: l

O(a) ST (A)AMILTON TEIXE]RA PIÀIHO, SECRETAR]O MUNIC]PAL,
atribuiçÕes legais, considerando o disposto no art' 67

2L de junho de L993, e a celebração de Contrato
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃo, COMO CONTRATANTE E D.A. MACHADO

CONTRÀTADA.

no uso de suas
da Lei 8.666, de
entre a (o) EUNDO

SPORTS - ME como

i!

RESOLVE:

LAME IRA
execuÇão

.DE-

do obj etoÀrt.
338.807 .002-49,
contratado.

ffI- at.estar, Íormalmente, nos autos
relativas aos serviços prestados e/ou aos

A!t. 2" - Determinar que o fiscaf ora designado de'rerá:

| - ze\ar pelo fiel cumprimento do contraLo' anotando em registro
próprio todas as ocorrênciaà à sua execuÇâo' determinando o que for
necàssário à regularizaÇão das fal-tas 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 l-ei"

11 - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou

materiais fornecidos pela C9NTRÂTÀDÀ, em periodj-cidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventuafmente'
prápor a autoridade superior a apiicação das penalidades legalmente

estabelecidas;
dos processos, as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do

§ rr*

ROD TRÀNSAMÀZON]CA S u

.,áÍF\

e

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acompanhar e fiscalizar a

y-l



t
Estado do Pará

Governo MuniciPal de ltaituba
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

encaminhamento ao Financeiro Para pagamento'

À!t. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se '

A!t. 4" - Esta Portaria entÍa em vigor na data de sua publicação '

Art. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

disposições em contrário '

I TAI TUBA PA, 11 de Abril- de 2018
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