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Estãdo do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE EDUCAçÃO

DESIGNÀçÃO DE E'ISCÀI DE CONTRÀTO

De s i EÍná serv)dctr peLd aconpanhar'
fiscafizar a execucio deste conf i'at')'

Contrato n" . : i..' r) l r:,
Ref . Processo n". ! i''i;:r''- '::'' ': ): ! t-:;-l):
Obieto Contratual:. --':'. ': ''."'' :r:-l 1- : 'r !'ii::

\.?
ya: t.1 ..-:)s , n,:)a!:: ,li;r il,,;i I:,:.r:la, ;t-:::i:t, | (::a'- rr1'

,. ,, .l ,

RESOLVE:

O(a) Sr (a) AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL' nÕ uso de suas

atriL,uiÇões legals, considerando o disposto no art ' 6'l d'a Lei 8'666' de

;i--ã; '1unho ãe I9g3, e a ceLebração . de Contrato entre a (o) FUNDO

}lUNICIPALDEEDUCAÇAO,,.o.oCONTRATANTEeR.A.DEBASTIAN]EIRELI-EPP
como CONTRATADA.

Àrt.
338. B0? .002-49,
ccntratado.

Àrt. 2'

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acompanhar e fiscalizar a
LAME I RA

execuÇão
, CPE no
do obj eto

Determinar que o fiscai cra designado de.;erá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em reglsLro
proprio todas as ocorrências à sua execuÇào' determinando o gue for

necessário à regularizacão das faltas ou dos defeitos observados' e'

submeter aos se,.,. ,lsuperrores, em tempo hábi1' rs decisÕes e as

providêncras que urLÂ;à"=utt^ a "uu 
to*pátência' nos termos da lei;

I1 - avallar, conLin'amenLe, a qua- idade dos sêrvrc s prestados e'lou

materiais fornecidos pela CONTRÀTÀDA, em periodicrdade aciequada ao

cbjeto do contrato, e durante o seu período de vaLidade' eventualmente'
prcpcr a autcridad"-,tuptl:tot a apiicaÇão das penaiidades Iegalmente

ç,s Labe Lecidas,'

III- atestar, f or:malmente, nos autos dos processos' as notas fiscais
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Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO

relativas aos serviçoL prestados e/ou aos materiais fornecidos' antes do

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento'

Art. 3" Dê-se ciência ao serv.idor designado e

entra em vigor na data

publique-se.

de sua publ icação .Art. 4" - Esta Portaria

Art. 5" - Revcgam-se as

P.egistre-se,

Publ ique-se,

Cumpra-se.

disposiçÔes em contrário.
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