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Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DES IGNAÇÃO DE FISCÀL DE CONTRÀTO

Designa servidor Pera acomPanhar
fiscaLizar a execüÇão' deste contrato-

Coatrato n". 2 018 0112
Ref . Processo n". PREGÃO )i' 1127,/201E-PP

VObjeto Contratual: Àquisicà(a ce nLat.eriais esportivc-
atender as denandas do Fundo llurricipal de Educacão'

o(a) sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas

atribuições Legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

2LdejunhodeLgg3,eaceLebraçãodeContratoentrea(o)EUNDo
MUNICIPAL DE EDUCÀÇÃO, COMO CONTRATANTE E R' CUNHÀ COMERCIO DE

VÀRIEDADES LTDA-ME COMO CONTRATADA.

RESOLVE:

Àrt.
338 . 807 -002-49,
contratado.

Designar o (a) servidor (a) MÀNOEL

para acompanhar e fiscalizar a
LAME I RÀ

exe cu Çã o

/^DF

do ob j eto

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

I-
próprlo
necessár
subme te r
provj-dên

II-avafiar,continuamente,aqualidadedosserviçosprestadose/ou
materiai-s fornecidos pela CoNTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,
prápo, a autoridade superj-or a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas;

zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
todas às ocorrências à sua execuÇão, deterrninando o que for
io à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados' e'

aos "ér" 
superiores, em tempo hábiI, as dec.isÕes e as

cias que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei"

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
rel-ativas aos serviços prestados e/ou aos materj-ais fornecidos, antes do

,Í,,,' ,r

V



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

encaminhamento ao Einancelro para pagamento.

Àrt. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e pubiique-se.

Alt. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publ:cação '

Art. 5" - Revogam-se as disposiçÕes em contrário.

Regj,stre-se,

Publique-se,

Cumpra-se,

] TAI TUBA

PAL
IRA PINHO
DE EDUCAÇÃO

PA, 11 de Abril de 2018
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