
Portaria n"

DESÍGNÀÇÃO D§ E I§C,.t D§ coNTItÀTO

Deslqna servjdcr piaL á ácompaxhãr e
fiscalizar a execuÇão Ceste cont jlato'

Ê*tado dç Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO

O(a) Sr (a) ÀMILTON TEIXEIRÀ PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL' no Lrso de suas

atribuicÕes legais, considerando o disposto nc art' 6l cla Lei B'666' de

,.idejunhoce1gg3,eaceLebraÇãodeCon]-rat.en|-rea(o)FU]IDO
i.iuuICjFÂL DE EDUCAÇÃO, como CONTRÀTANTE e NEGÀO COIIIERCIO DE PEÇAS E

SF.RVICOS LTDA - EPP colno CONTRATADA'

RESOLVE:

Designar o (a) servidcr (a) MANOEL

para acc,mpanhar e fi scalizar a
LAME ] RA

execução
, CPE no
do ob j etoÀrt.

338. E07 .002-49,
contratado.

A!t. 2"

I - zeLar: pelo fiel cumprimerto clo contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrênciai à sua execuÇão' del-erminando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados' e'

subme:er aos seus superiores, em r-empo hábiI, as decisÕes e as

prcvrdências que ultrapassarem a sua ccmpetência' nos termos da lei;

ir-a.:aliar,continuamente,aqualidadedosservlçosprestadose/ou
rlai-erta rs fornecidos pela CoNTRATADÀ' em periocLcrdade adequada ao

ob;et-o do contrato, e durante o seu periodo de validaCe' e-"rentualmente'

;;á;;, a autorrdade superior a apfrcação das penalrdades lesalmente

e s tabe 1ec i das i

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos' as notas fÍscais

Determinar que o fiscai cra designadc de'rera:

ROD T,C.ANSAMÀZO]'i ICÀ sll

,\
,,

\



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EOUCAÇÃO

relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais farnecidos, antes do
errcaminhamento ao FínanceÍro para pagamento.

Àrt. 3" Dê-se ciência ao servj-dor designado e publique-se.

Àrt. 4' Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Àrt. 5" - Revogam-se as disposições em contrário.

F.egistre-se,

Pubi ique-se,

Cumpra-se.

l TAI TUBA PA, 03 de Julho de 2018

ÀMT LTON E ]F.A P INHO
EUNDO MUNIC AL DE EDUCAÇÃO

DO CONTRATOGESTOR (A)

POD TRA]iSÀ],{ÀZON rCÀ SN
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