
Estado do pará
Governo M un icipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EOUCAÇÃO

Portaria n"

DESTGNAÇÃO DE FISCAT DE CONTRATO

Designa servidor para aconpanharfjscaljzar a execuÇáo desLe cantrato.
e

Contrato n". 2 018 013 6
Ref. processo n". pREGÃo N" 013/2018_pp
Objeto Contratual: Aquisição de proriur.-os de\iloméstico.s e outros para atendei u áÀr.nouMunicípio de fta i t uba

o (a ) sr (a )AMTLT.N TErxErRÀ prNHo, .iEraRETARro MUNrcrpAL, nô us. de s..iasatribuiÇÔes legars, 
.co-nsiderando o d.spcsto no arr. 67 da Lei r.66€,, .e2l cie junho de ,?23, e a ."t"".uijo de Contrato entre a io)ITUNDCMUNICIPAL DE EDUCAÇÃo, Como CoNTRAI,ANii e C.MERCIAL SHIDERLEY LT,DA EPFc.mo CONTRATADA.

Art.
338.807 .0ti2-49,
co:ltraatado.

RESOLVE:

Designar o (a) servidor (a) MANOELpara acompanhar e fiscalizar a
LAME I RA

execuÇão cio

Art. 2. - Determinar que o fiscal ora designado deverá:
I - zelar pelo fiel cumprimento dô contrato, anotando em reoistt:ooroprio toias as ocorrênciaÀ a =ru e.xecuçãc, determinando o que fornecessário à reqularizaÇão das fa Lr;s cu cros crêf eitos obsei:i.acr-,5, .lsubmeter aos seus superiores, em tempo hábif, as dêclsÕcs e asprovidências que urtrapás"a.e.n a sua coinpetência, nos termos da lei;
II - avaliar. continuamente, a quatidademateriais fornecidos pe.la CCNTRA1;tDA. emobjeto do contrato, e àurante o .u" párioaopropo a autor Ldade super jor a ap_ . caÇáoestabelectlas;

ILi- arÊstar. formalrnenter nos autos clos

dos serviços prestados e/ouperiodicidade adequada aode validade, eventua.Itnente rdas penalidades lega lmente

processos / as nôtas fiscais
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relativas aos
encaminhamento

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

serviÇos prestados e,/ou aos ma.,el iais
ao Einanceiro para pagamento.

lr::

Àrt. 3" - Dê-se ciência

Art. 4 o Esra porraria

Àrt. 5o * Revogam-se as

Reqrstue-se,

!rub:rqrle-se,

Cur.pl:ar -se.

ao servidor designado e pubtique-se

entra em vigor na data de sua publícação.

ITAITUBA

AMIITON TEIXEIRA Pl NHO
FUNDO MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO

noorn.qnsarqÀ2ffi

dlsposições em contrário.
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