
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

DES IGNÀÇÀO DE EISCAL DE CONTRÀTO

Desiqna servidor para acompanhar
fiscafizar a execüÇão deste contrato.

Contrato n'. 20180235
Rêf. Processo n". PREGÀC N' 044,/2018-PF

I oUieto contratual: coNTRÀTÂÇÀo DE ÂGENTCTÀMENTO

PAFé. ilTEi'IDER AS DEIIÀNDAS DÀS SECRETÀRIÀS E

l"1tl|.,:-1C1 PID DE ITÀITUBA.

O(a) Sr (a)ÀMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições legaj-s, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2I de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o) EUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃo, como CONTRÀTANTE e 'S DE CASTRO NETO-ME como
CONTRATADA .

RESOLVE:

Àrt.
338.807 .002-49,
contratado.

Designar o (à) servldor (a) MANOEL
para acompanhar e fisca.l-izar a

LAME ] RÀ
exe cuÇã o

, CPE no
do obj eto

\-- Art. 2" Determinar que o fiscal ora des.ignado deverá:

I - zefar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à reguJ-arizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CoNTRÀTADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
p.ápor a autoridade superior a ãp1icaÇão das penalldades legalmente
estabelecidas,'

III- atêstar, íormalmente, nÕs autos dos processos, as notas flscaj-s



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE EOUCAçÃO

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

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento'

Àrt. 3" - Dê-se ciência

A!t. 4' - Esta Portaria

A!t. 5" - Revogam-se as

Reg i s tre -se ,

Publique-se,

Cumpra- se .

ao servido:: designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicacão'

disposiçôes em contrário '

I TAI TUBA

AMII,TON TEIXEIRÂ PÍNHO
FUNDO MUNTC]PÀL DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

PA, 2t de Maio de 2018

ROD TRANSAMAZON ÍC}. sll
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