
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acompanhar e fiscafizar a

Designa servidor Pera acamPanhar
fiscaTizar a execuçãc deste contrato-

Portalia n"

DES IGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRÀTO

!
Contrato n". 2018011:'
Ref . Proeesso n". PPEGÃC iic illr,r23ig-on

. Objeto

e

RESOLVE:

atender

O(A) ST (A)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO iIOIITCTPEI'

atribuiçoes legais, considerando o disposto no art' 6l
2L de junho de !993, e a celebraÇão de Contrato
MUNICIPAi DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRATANTE C EERNANDO M

CONTRATADA.

no uso de s uas
da Lei 8.666, de
entre a (o) FUNDO

PORTELÀ- ME como

i

Àrt.
338.807 .002-49,
contratado.

Art.2"

LAME 1RÀ
execuÇão

, CPF no
do ob j eto

designado deverá:Determrnar que o't fisca.L ora

I - zelar Pelo fiel cumprim
próprio todas as ocorrências à

necessário à regularizaÇão das
submete r aos seus suPeriores,
providências que ultraPassarem a

III- atesLar, formalmente, nos autos
relativas aos serviços prestados e/ou aos

II - avaliar, COntinuamente, a qualidade dos serviços prestados e'lou

materiais fornecidos pela CONTRÀTÀDA' em periodicldade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventuafmente'

;;á;;. a autoridade superior a apllcação das penalídades fegarmente

estabelecidas i

ento do contFato, anotando em reg.istro
sua execução, determinando o que for

fattas ou dos defeitos observados, e'
em tempo hábif, as decisÕes e as

",.., 
u "o.pãtência, 

nos termos da fei;

dos processos, as notas fiscais
matãriais fornecidos, antes do

s1.,'

\



\
{ Estado do Pará

,:ffiã?'",i'tBirii:J',Íà'x8Â"

encam.inhanento ao Financeiro para pagamento'

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

Art. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação'

A!t. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publ ique-se,

Cumpra- se '

disposiçÕes em contrário '

ITAITUBA - PA, 11 de Abril de 2018

AMILTON . T RA PINHO

FUNDO MUNIC AL DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO

ROD TRÀI.] SAMÀZONICÀ sli
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