
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

DESIGNAÇÃO DE EISCÀ], DE CONTRÀTO

Desiqna servidor Para acomPanhar
fiscaLizar a execúÇão deste contrato'

Contralo n". 2018022:
Ref . Processo no . PF.EGÀC l'l " 0 4 i./ 2 01E -SF P

Objeto Contratual: ê-qu-s:'-â- i" I jrF;nerr: '' :' - 1': i mr" - ' :'
.:ie.roeietronicos. inf ormát-ica e Ítovêis para escrir-ói 'cs pala ar--'r;deL a

,lemancia cio E'uncio liunrciç'al ie Eiucação '

O(a) ST (A) ÀM]LTON TEIXEIRA PINHO, SECRETAR]O MUNICIPAL,

atribuições legais, considerando o disposto no art' 67

2L de junho ãe l:93, e a cel-ebraÇão de Contrato
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRATANTE C A' SOUZA LIMÀ

CONTRATADA .

no uso de suas
da Lei 8.666, de
entre a (o) FUNDO

EIRELLI-EPP como

Alt.
338. 307 .0a2-49,
contratado.

Art. 2"

PSSOwE:

Desiqnar o (a) servidor (a) MANOEL

para acomPanhar e f isca.Iizar a
LÀIUE I RA

execuÇão
, CPF N"
do obl eto

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

Í- zelar pelo fiel cumpriménto do contrato, anotando em registro
todas ã" ocorrênciaã à sua execuÇão, determinando o que fÔr

io à regularização das faltas ou dos defeitos observados' e'
aos =ár" superiores, em tempo hábiI ' as decisões e as

cias que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

proprio
necessár
s ubmete r
pr ov i. dên

II - avaliar, continuamentê, a qualidade
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em

objeto do contrato, e durante o seu periodo
p.ápot a autoridade superior a aplicaçào
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos

dos serv.iços Prestados e/ou
perlodicidade adequada ao
de validade, eventuafmente,
das penalidades LegaLmente

processos, as notas fis cais

ROD TRÀNSAMAZON]CÀ S ti



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

refativas aos servlços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do

encaminhamento ao Financeiro para pagamento'

Art.3" - Dê-se ciência

Art.4" - Esta Portaria

Àrt. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se '

l TAI TUBA PA, 7'l de Maio de 2018

RA PINHOAMl],TON
FUNDO MUNI CT PA DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO

entra em vigor na data de sua publicação '

disposiçÕes em contrário.
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