
Portaria n"

Éstado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO

DESIGNÀçÃO DE FISCAL DE CONTRÂTO

Designa servidor Pera acomPanha r
fiscaLizar a execução deste contrata.

Contrato n". 2018C158
Ref . procêsso n". pp.EcÀo N" 1r26,/201.i_pL-

\Jbjeto Contratual': AquisiÇãc de mai-e-ri rrs
aten,ler as necessidacles do Fundi' I'ilni:ii:'al"

o(a)sr(a)AMILTONTEIXEIRÂPINHO,SECRETARIOMUNICIPAL,nousodeSuaS
atribuiçOes Iegais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

2L de junho ãe Lgg3, e a celebração de contratc entre a (o) EUNDO

MUNICIpAi DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE e R. CUNHA C6MERCIO DE

VARIEDADES LTDA-ME como CONTRATÀDÀ.

RESOLVE:

Alt.
338.807 .002-49,
contratado.

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acompanhar e fiscalrzar a
LAME I RA

execuÇão
, CPF n"
do ob j eto

- Àrt. 2" - Determinar que o fiscaf ora designado de';erá:

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
.rec"ssá.io à regularização das faltas ou dos defeitos observados' e'
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e âs

provldências que ultrapassarem a sua competência' nos termÔs da l-ei"

II - avaLiar, continuamente, a qualidade dos servicos prestados e/ou

materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventualmente'
práp.. a autoridade superior a aplicação das penatidades legalmente

estabelecidas i

III- atestar, formalmente, nos autos
relativas aos serviços prestados e/ou aos

dos processos, as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do

I-:

ROD TRÀNSÀMÀZON ] CA 5tl
'\



en c ami nhame nt o

A!t. 3" -

Àrt. 4" -

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO

ao Einanceiro Para PagamentÕ '

Dê-se ciência ao servidor designado e pui:Irque-se '

EstaPortariaentraemvigornadatade'suapublicaÇão.

Art. 5" - Revogam-se as disposiçÕes

Regi stre-se,

Pui:,Iique-se,

Cumpra-se.

AMI LTON E I3.A P I\,{O

em contrário.

] TA I TUBA

AL DE EDUCAÇÃO
DO CONTRÀTO

PA, 28 de Março de 2018

EUNDO MUNIC
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