
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Portaria n"

DESIGNAÇÀO DE EISCÀI DE CONTRATO

Designa servidor pdra acompanhar
fiscafizar a execução deste contrata.

Contrâto no. 20180080
Ref. Processo no. PREGÃO N" 008/2018-SRP
Objeto Contratual: Aqulsição de materiais de expedient.e e dlversos para

vatender a demanda do Eundo Municipal de Educação de Itaituba

O(a) ST (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SCRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiÇÕes legais, considerando o disposLo no art. 67 da Lei 8.666, de
2I de junho de L993, e a celebração de Contrato entre a (o)EUNDO
MUN]CIPAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE e A. SOUZA LIMA EIRELLI-EPP como
CONTRATADA.

RESOLVE:

Àrt. 1o
338.807 .A02-49,
contratado.

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

LAME ] RA
execução do

CPE no
obj eto

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

\-z I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em regj-stro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regular.izaÇão das faltas ou dos defej-tos observados, ê.
submeter aos seus superi-ores, em tempo hábil-, as decisões e as
providências que uftrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - aval-iar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e,/ou
mater.iais fornecidos pela CONTRATADA. em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades Iegalmente
estabel ec.ida s;

IIf- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
rel,ativas aos serviços prestados e/ou aos mater.iais fornecidos, antes do
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encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e publ.ique-se.

Art. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5o - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

DI t-i t i ^,1ô-êã

Cumpra-se.

AI TUBA PA, 15 de Fevereiro de 2018

AMI LTON
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