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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

DES I GNÀÇAO DE FISCAT DE CONTRÂTO

Desiqna servidor Pdra acomPanha r
fiscaLizar a execuÇão deste contrata.
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Contrato n'. . ': .z'-
Ref. Processo n ' '

r-,. Objeto Contratual: :'.1:i'''--'r':" ilr: r. ': 'r: !) il':
1,j1 ... : ,:-:ir ,- jrrr ,r:, t i r 1 L L, .rlir í:'rirll,
,::

.DE-

do obj eto

o (a) sr (a)At4lLTON TEIXElRÀ PINHO, SECRETÀRIO MUNICIPiIL, no r]so de suas
aLribuiçÕes tegars, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de

2i Ce junho ã. 1993, e a celebracão de Conr-rálo entre a (o)FUllDO

l.tUNIClpAL DE EDUCAÇÀO, como CONTRÀTANTE e LOCSERV SERVlÇOS DE LOCACÀO

E i fiiil,l como CONTRATADA.

RESOLVE:

Àtt.
338.807.002-49,
contratado.

Art. 2'

Designar o (a).. servidor (a) MANOEL

para acompanhar e fiscalizar a
LAME I RA

execucão

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumPrimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determj-nando o que for
necàssário à regularizaÇão das faftas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as
prcvj-dências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - avafiar, conti-nuamente, a qualidade dos serviços prestados e,/ou
materiais fornecidos pel-a CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
obleto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
pràpor a autoridade superior a apficaÇão das penalidades Iegalmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos/ as notas fiscais
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

relatr...as aôs servlcos prestados e/ou aos materials f r'rnecidos, antes do

encami-nhamento ao Financeiro para pagamento'

Art. 3" - Dê-se crência ao servido:: designado e publique-se'

Art. 4" - Esta Portar.ia entra em vigor na data de sua publicaçào'

- Revogam-se as disposiÇÕes em contrário'

Registre-se,

PubI ique-se,

Cumpra-s.e.

ITAITUBA - PA, 03 de Jufho de 2018

ÀM I LTON Ê.A P INI.lO
IP DE EDUCAÇÀO

Art. 5"

C

GESTOR (A) DO CONTRATO

RoD TRÀNSAMÀZONICA SN
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