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DESIGNÀÇAO DE §'ISCAÍ, DE CONTRATO

Designa serl'icor pã ra
acompanhar e fiscafizar
á eliecuÇic des te
contrato.

Contrato n".
Ref. Procêsso n".
Objeto Contratual-:
.i.,
). ) r.

aia I a .f 1i ua,á .

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRÀ PINHo, SECRETARIO MUNICIPAL,
no uso de suas atrlbuições legais, considerando o

disposto no art. 6'l da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
e a celebração de ContratÕ entre a(o)EUNDO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO, Como CONTRÀTANTE C IPIR.ANGA PRODUTOS DE

PETROLEO S/A como CONTRATADA.

RESOI,VE:

Àrt. 10 - Designar o(a) servidor (a) MANOEL LAMEIRA ,
CPF n" 338.807 .002-49, para acompanhar e fiscalizar a

exêcuÇão do obj eto contratado.

Àrt.
deve rá :

Determinar que o fiscal ora designado

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando
em registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das
faltas 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 Ieí;

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em

perj-odicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o
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seu periodo de validade, eventuafmente,
autoridade superior a aplicação das
.Iegalmente estabef ecidas ;

propÕr' a
penalidades

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos,
as notas fiscais refatlvas aos serviços prestados e/ou
aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao
Eínanceiro para pagamento.

À!t.
pubJ-lque-se.

Àrt. 40
publicação.

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Pôrtaria entra em vj-gor na data de sua

Art. 5" Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

disposiçôes em cont rário.

I TA I TUBA PA, 24 de abrilde 1018.

AMI],TON TE]XEIRA PINHO
FUNDO MUNICTPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO


		2018-05-07T11:23:05-0300
	AMILTON TEIXEIRA PINHO:58651977204




