
Portaria n"

Estãdo do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

DES IGNAÇÃO DE FISCAT DE CONTRATO

Designa servidor para aconPanhar
fiscafizar a execuÇãJ deste contrato.

Contrato n". 2 018 017 3

Ref . Processo n". PF.EGÃO flo 027./20i8-PP
LJ, Objeto Contratual: Àquisicão cie rLat-eriais espcrl--'.'ior

atender as demancias do Eundo }lunicipai Ce Educacãr'.

o(a) sr (a)ÀMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2L de iunho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o) FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO, como CONTRATÀNTE e L.B.DE LIMA SPORT -ME como

CONTRATADA.

RESOLVE:

LAME I RA
execução

, CPE n"
do obj eto

Art. 2" - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularizaÇã.o das fal-taS 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 Iei;

II - avaLiar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRÂTADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de vafidade, eventuafmente,
propor a autoridade superior a aplicação das pena.Lidades legalmente
estabel-eeidas i

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as nÔtas fiscais
relativaS uo" =arrrfÇos prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do

RoD TRÀNSÂMAZONICÀ SN

\.ry:r,

Art.
338.807 .002-49,
contratado.

Designar o (a) servidor (a) MÀNOEL
para acompanhar. e fiscalizar a



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Àrt. 3" - Dê-se ciência ao servidor desrgnado e pubLique-se '

Àrt. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data cie sua publicação'

Àlt. 5" - Revogam-se as disposições em contrário'

Registre-se,

D,.l-.I ; ^r1ô-êô! u!r19ur r,

Cumpra-se.

lTA]TUBA

IRÂ PINHC
DE EDUCAÇÃO

DO CONTRATO

PA, 11 de Abril de 2018

ÀMI LTON
FUNDO MUNICÍ

GESTOR (A)
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