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,)

DESIGNÀÇAO DE FISCAT DE CONTRÀTO

Des.iqna servidor para acompanhar
fiscafizar a execuÇê. deste contrato.

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRÀ PINHO, SECRETARIO MUNICIPÀL, no uso de suas
atribuiÇôes legaís, considerando o disposto no art. 6l da Lei 8.666, de
2L de junho de 1993, e a celebração de Contratc' entre a (o)EUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRATANTE C E DE A LIMA COMERCIO E

VARIEDADE - ME como CONTRATADA.

RESOLVE:

Àrt.
338.807 .002-49,
contratado.

Designar o (a) servidor (a) MÀNOEL
para acompanhar e fiscalizar a

LAME IRÂ
execução do

CPE no
obj eto

Àrt. 2" - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

\-- I - ze.l-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrênci-as à sua execuÇão, determinando o que for
necàssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeltos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - avaliar, continuamente, a quali-dade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecj-dos pefa CONTRÀTÀDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventuafmentê,
própor a autoridade superior a aplicação das penalidades Iegalmente
estabel-ecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
relativas aos serviÇos prestados e/ou aos mater.iais fornecidos, antes do

EstadÕ do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÀO

ry



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

encaminhamento ao Financeiro para pagamer'to'

Àrt. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e purlique-se'

Àrt. 4'- Esta Portaria enlra em vigor na data Ce s:a publrcaçãc'

Àrt. 5' - Revogam-se as disposiçÕes em contráric'

Reglstre-se,

Publique-se,

CumPra- se .

AMILTON
FUNDO MUNI

GESTOR (

ITAITUBA - PA, 29 de MarÇo de 2018

IRA PINHO
DE EDUCAÇÀO

) DO CONTRÀTO
C
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