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DES IGNAÇÃO DE EISCÀI, DE CONTRJATO

De s ígna
fiscali

setvidor Para acomPanhar
zat a execuÇão deste contÍato'

e
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do

Contrato n"' 202003?8
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amazônicos), r I qulr
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a (o) EUNDO
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como CONTRATADA '

RESOLVE:

A!t. 1o
338.807 .0a2-49,
contratado.

Designar o (a)
para acompanhar

servidor (a) MANOEL

e fiscalizar a
LAME]RA

exe cuÇã o

cpF no

do obj eto

\J A!t, 2o - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro

próprio todas u" -ot-otiãt'tiu" 
à -s1a 

;;t;;;;;; determinando o que for

necessário a t 
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au" rartas 
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ãu 'dos def eitos observados ' e I

submeter aos ""'""- 
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em 

--tempo 
hábi1' as decisÕes e as

provldências que urtrapà""ut"* u u'u <:o'ifãiencia' nos !ermos da fei'

Ir - avalrar, continuamente' a qualidade dos serviços' prestados e/ou

materiais ro"'"tiiou p"i' - CoúrnarÀry- 
- trn periodicidade adequada ao

obieE.o do contrato, e durante o s^" .Períoão 
áe validadê' eventualmente'

p.ópo, a autoridaâe superior u uplitu-çJ au" penalidades Iegalmente

estabelecidas;
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FUNOO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

IlI- atestar, formalmente' nos autos dos processos' ?:.. 1"t"" fiscais

relativas to= ""tt'iÇá;-;;;;;;ât " 
t/o" 

-a-o"-Ã"tLr 
j-ais fornecidos' antes do

";";i'.,t;*;,,io "o rj-nanãeiro para pasamento'

Art.30-Dê-seciênciaaoservj-dordesignadoepublique-se'

Art.40-EstaPortariaentraemvigornadatadesuapublicação.

Art' 5" - Revogam-se as disposiçÕes em contrário'

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.
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