
§stado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

DES I GNAÇÃO D§ TISCAL DE CONTRATO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscafizar a execuÇào deste contrato'

Portaria n'

O(a) Sr (a) ÀMILTON TEIXEIRÀ PINHO, SECRETARIo MUNICIPAL' no uso de suas

atribuiÇÕes legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

,i--á; junho a" Igg3, e a celebraÇão de contrato entre a (o) FUNDO

MUNIC]PÀLDEEDUCAÇAC,ComoCONTRATÀNTEeNEGÃOAUTOCENTERCOMERCIODE
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP COMO CONTRÀTADA.

RESOL\IE:

Àrt.
338.807.002-49,
conLratado.

Designar o (a) servidor (a) MÀNOEL

para acompanhar e f isca1izar a
LAME I RA

execuÇão
, CPE no
do ob j eto

Art. 2' - Determinar que o frscal ora designado de'rerá:

I - zelar pelo fiel cumprimentÔ do contrato, anltandÔ em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que tor
,recLssário à reEularização das faltas ou dos defei:os observadcs' e'I

submeter aôs seus superiores, em tempo hábit, 'rs decisÕes e as

p::cvidências que uL*.rapassarem a sua competência, nos 'Lermos da lei;

II - a-/aliar, continuanente, a quaiidade dos serviços prestados e/ou
materíais fornecidos pe.La coNTRATÀDA, em periodicrdade adequada aÔ

objero do contrato, e durante o seu período de validade/ eventualmente'
prápor a autoridade superior a aplicação das penalrdades iegalmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autcs dos processos, as n'tas fiscais
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

relativas aos serviços prestados e/ou aos materia.is fornecidos' ânLes dÕ

encaminhamento ao Einanceiro para pagamentÔ'

ao servidor designado e publique-se '

entra em vigor na data de sua publicacãc'

disposiçÕes em contrário '

I TAI TUBÀ PA, 03 de Jufho de 2018

RÀ PINI]C

Àrt.3" - Dê-se ciência

Àrt. 4" - Es-a Porla'ia

Art. 5" - Pevogam-se as

Registre-se,

Pub l ique- se

C-rpro-se.

AMlLTON
EUNDO MUN.I DE EDUCAÇÃOP

GESTOR (A) DO CONTRATC
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