
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

DESIGNÀÇAO DE FISCÀL DE CONTRÀTO

Designd servidor para acomPanhat
fiscafizar a execuÇãa deste contrato.

Contrato n". l0i6C24i
Rêf . Processo n". PF.EGÀO l.i " c4l,/:0iE*Pi
Objeto Contratual: Loc.atão de scn;,rrz.,cáo, p1:c':, l- .::-nacài, aãn.rl:.:e,
..-.Ir.:- -:.-', i,,, r-.:.L'-:. q:-I--*::, -i.:c 1= c. ià::r..:ã :.';.e-, '.:ic

,.: li,:-rici.:., para ai=nier- a Cerrranda C: íu:-Co }luricrpai d:: ll'iuca-:r,.

O(a) Sr (a) AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiçóes legais, cons j-d.erando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2L de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)EUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRATÀNTE e C CARDOSO DA SILVA EIRELI como

CONTRATADA .

RESOLVE:

Àrt.
338 . 807 .AO2-49,
ccnLratado.

Art. 2"

LAME I RÀ
execução

. DI-

do obj eto

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zefar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determi-nando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superj-ores, em tempo hábir, as decisões e as
providências que ul-trapassarem a sua competência, nos termos da Iei;

II - aval-iar, continuamente, a qualidade
materiais fornecj-dos pela CONTRATADÀ, em

objeto do contrato, e durante o seu periodo
propol: a autoridade superior a apl.icaÇão
estabelecidas;

III- atestar, f ormal-mente, nos autos dos

dos serviços prestados e/ou
perj,odicidade adequada ao
de validade, eventualmente,
das penalidades J-egalmente

processos, as notas f .i s cais

rk- 'à
,1*



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

refatj,vas aos serviços prestados e,/ou aos materiaj.s fornecidos, antes do

encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Àrt. 3" - Dê-se ciêncra

Àrt, 4" - Esta Portaria

Art. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e pubLique-se.

entra em vigor na data de sua publicaçào.

disposiçÕes em contrário.

I TAI TUBA PA, 23 de Maio de 2018

AMILTON T I R.A PINHO
FUNDO MUNIC PAL DE EDUCAÇÀO

DO CONTRÀTOGESTOR (A)

ROD TRÀNSAMÂZONÍCÀ SN
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