
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE EDUCAçÃO

DES IGNâÇÃO DE FISCÀ], DS CONTRÀTO

Designa servidor para acomPanhar
fiscaLizar a execuÇão deste cantrato.

Contrato n". 2 018 0 014
Ref. Procêsso n". TOMADÀ DE PREÇOS N' 003/2017-TP
')ieto Contratual: ContrataÇão de empresa de engenhar:iatz-Execuçáo da obra de ampliação de 06 (seis) salas de

Muni,cipal de Ens . Fund. "Maria oliveira de Mendonça",
bairro Jardim Àeroporto

ârt. 1" - Designar o(a) servidor (a) JoÃO GONÇALVES DE

, CPF no 008.272.814-39, para acompanhar e fiscalizar
objeto contratado.

O(a) Sr(a)A}TLTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, NO USO dE SUAS

atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2L de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o) EUNDO

MUNICIPAL DE EDUCÀÇÃO, COMO CONTRATANTE E CM & EE COMERC]O E SERVICO
LTDA -ME como CONTRÃTADÀ.

RESOLVE:

civil para a
aula na Esc,
.Iocal i zada no

OLIVEIRÀ NETO
a execução cio

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

I - zefar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos 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 qualidade dos serviços prestados e/ou
mat.eriais fornecidos pela CONTRÀTADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de valrdade, eventual-mente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalldades Iegalmente
estabelecidas;
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPIL oe eouceçÁo

IfI- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas
relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos'
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3" - Dê-se ciência

Àrt. 4" - Esta Portaria

Art. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

\/ Cumpra-se.

fiscais
antes do

ao servidor designado e publique-se.

de sua publicação.entra em vigor na data

disposiçÕes em contrário '

I TUBA PA, 18 de Janeiro de 2018

AMlLTON
FUNDO MUNI

IRA PINHO
DE EDUCAÇÀO

I

AL
GESTOR (A) DO CONTRATO
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