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Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DES ICNAçÀO DE TISCÀI DE CONTRÀTO

Desiqna setvidar pàrd acompanhar
fiscalizar a execuÇáJ deste contraüo.

e

Contrato n". 2 018 019 0
Ref. Procêsso n". PREGÀO N" C32,/2C18-PP

\z Obieto CÕntratual: ContrataÇão cie agência de publrcira<ie para
de serviços de veiculação cios alcs oficiais das Secri t-éi:iâs,
Saúde, Assistêncla Social, Educaçàc e Municipio de :tart-ufia.

LAME I RA
execução do

r l-l Il r,, i' ril L -i ii

CPF n"
obj eto

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições legais, consj-derando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2l de junho de L993, e a celebração de Contrato entre a (o)FUNDO
MUN]C]PAL DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRATANTE E W.DE'S MELOUIADES PUBLIClDADE-
ME como CONTRATADA.

RESOL\E:

Àrt. 1o
338. 807 .042-49,
cont rat ado ,

\,' Àrt. 20

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

T - zelax pel-o fíe1 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
provldências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Iei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CoNTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e duranle o seu perÍodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas;

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

IfI- atêstar, formalmente, nos autos dos processos, as n as fiscais
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

refativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para paqamento.

Art. 3" - Dê-se ciêncra

Àrt. 4o - EsLa Porcaria

À!t. 50 - Revogam-se as

Dô^ i êr rô-ê^

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposiçÕes em contrário.

ITA]TUBA PA, 23 de Abrll de 2018
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CFSTOR rA) DO CO\-RÂ-O. '
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