
Portaria no

Estado do Pará
Governo M unicipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESTGNÀÇAO DE FISCAI DE CONTRATO

Designd servidor para a campanha r
flscafizar a execuÇão deste contrata.

e

Contrato no. 2 018 013 2
Rêf. Processo n". PRECÀO N. 0I3/201ô-t I

lbjeto. Contratual: Aquisição de prociutcs de
domestrcos e outros para atender a ilemanda
Município rle I taituba

O (a) Sr (a )AI,lILTON TEIXEIRA prNHO, SECRETARIO MUNICIpAL,
atriburÇÕes legais, consideranclo o rlisposto no art. 67
2l de j unho de 1993, e â ceLebração cle Contrato
MUNICI PAI- DE EDUCAÇÀO, como CONTlrl\:.AN,IE e F DE A
VARIEDADE - ME como CONTRATADA.

no usc de suas
da Lei il .666, de
entre a (o)FUNI)()

LIMÀ COMERCIC E

Art.
338. B0l .at,,t-49,
ccntrataci.'.

RESOLVE:

Designar o (a) servi dor (a) MANOEL
para acomoanhar a 1t tsceliza: e

LAME I RA
execuÇão

Art.2o Dêterminar que o fiscat ora designado deverá:

r - zelar pelo fiel cumprimenro do contrato, anotancio em registropróprlo todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularização das falIas ou dos defertos observados, elsubmeter aos seus superiores, ern tempo hábll, as decisôes ê àSprovidências que ultrapassarem a su.t competêncr-a, nos termos da .l.ei,.

II - avaliar. continuamente, a qualidacle dos serviços prestados e,/oumateriais fornecidos pe.La coNTRAUADA, em perrodicidade acequada aoobjeto do .onLrato, e durante o seu período de validade, eventuafmente,
pr:opor a autoridade superlor a apl rcação das penaliciades leqa]meni-e
estabelec: das;

Á"\

\j -é7



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNOO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

o

i TIs ::)

..a

relaLivas aos serviços prestados e,/ou aos rnateriais fornecidos, ar::es Co
encaminhamento ao Financeiro parâ pJqãmento.

Art. 3" - Dê-se ciência

Art. 4" - Lsrà Porraria

Àrt. 5o Revogam-se as

i.eEisrre-se,

Pubiicue-se,

Cumpra-se.

ao servrdor designado e publique-se.

entra er, vigor na data de sua publicação.

disposiçÕes em cont rário.

ITAITUBA PA, L2 de Mâr de 2013

AMILTON TEIXEIRÀ PINHO
FUNDO MUNI Cl PAI, DE EDUCAÇÀO

GESTOR (A) DO CONTRATO
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