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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRÀTO

Designa servid.or para acompanhar
fiscal-izar a execüÇão deste cantrato'

RESOLVE:

Contrato n' . :L'l-i::i2i.
Ref . Processo n". r:. .-- ' i

objeto contratual,: I c,jelr::: ce sr,n,:,.::iz.i..rãar, '.,illil!, l lrlll.lr:ri:.r|], aefi'::l t a.,Le/

..Ir,l:,- '-a' :j:'..tt i'tr]':-ela- :í))r::'"-:': t. ':'i 
:- l' : I -' : : :::-:";el' Lr:.

.,,.i:'t -:-r. F. irai .lli-:, j,:' . .-,aa-a,.,, , -:'i i" i'iul' .' lf:a- ':' :- ':j"'^'- )': \t) ' 
"

O(a) Sr (a)ÀMILTON TEIXEÍRAP'INHO, SF"CRETARIO MUNICIPAL' no 'uso 9t- -"'1"
atribuiçÕes Legais, cons.iderando o disposto no art' 67 da Lêi 8'666' de

)t de junho -de 
L993, ':;e:. a 'cplebração de Contrato entre a (o) EUNDo

üüriôirel-ní rnucaÇÃo, cómo.coNTRArANrE e L.B.DE LrMA'SP9RT ETRELT como

CONTRATADA.

À!t.
r38.807.AA2'49,
ccnt-ratado.

Àrt. 2"

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acompanhar e f iscali.zar a'
LAME ] RA

execuÇão
, CPF no
do obj eto

I - zelar pero fi'él cumprimento do contrato' anotando em registro
proprio r-odas as ocorrências à sua execução' determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faLtas ou dos defeitos observados' el

submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e as

p.ãrioe""ius que uJ-trapassarem t ""u to^pétência' nos termos da Iei;

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou

materia.is fornecidos pela CONTRATÀDÀ, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu período de validade' eventualmente'

;;á;;t a autoridad. =,pttiot a apiicaÇão das penaridades legalmente

estabelecidas;

TII-atestar,formalmente,nosautosdosprocessos'asnotasfiscals

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

ROD TRANSAMAZÔ NICA SN



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

relativas aos serviços presLados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do

encamínhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3" - Dê-se ciêncra

Àrt.. á" - EsLa Portaria

Art.5" - Revogam-se as

E.-,a i --r rô-êôr\!9!J rrr J!,

PubI rque- se,

Ciir,p ra - se .

ao servidor designado e publique-se -

entra em vigor na data de sua publicação.

disposições em contrário.

] TAI TUBA PA, 23 de Maio de 2018

FUNDO MUNIC
IRÀ PINHO
DE EDUCAÇÃO

A}4I L T ON

GESTOR (A) DO CONTRÀTO
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