
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

DESIGNÀÇÃO DE FISCÀI, DE CONTRÀTO

Designa servidor para acomPanhat
fiscaLizar a execuÇãa deste contrato.

e

Contrato n". 1016023i
Ref . Processo n". L-P.EGÃO l.l' 04J.1:10i8-PE
objeto contratual: ,iquisicão ,ce nateriais ce clecr.:':aa-'r.l e dl',,ersos para
.:r:pr.-ii as ;.ri::ossidaCes Co Funic l'lunicipal de EciucaÇão.

O(a) Sr (a)ÀMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL,
atribuiÇões legais, considerando o disposto no art. 67

21. de junho de T993, e a celebração de Contrato
MUNICIPAL DE trDUCÀÇÃO, COMO CONTRATANTE C A. SOUZA LIMA
CCNTRATÀDA.

RESOLVE:

no uso de suas
da Lei 8.666, de
entre a (o)FUNDO
EIRELLI-EPP como

Àrt.
r38.807 .002-49,
contratado.

ArE. 2"

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

LAME IRÂ
execução

.DE"

do obj eto

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrênci.as à sua execução, determinando o gue for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e as
providências que uLtrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II _ ava'Liar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e,/ou

materi-ais fornecidos pela CONTRÀTADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de. validade, eventualmente,
p.ópor a autoridade superior a aplicação das penalidades lega1mente
es tâbefecidas i

III- atestar, formalmente, nos autos
relat.ivas aos serviços prestados e/ou aos

dos processos, as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do
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encarninhamento ao Einanceiro para pagamento'

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

sua publicação.Art. 4" - Esta Portaria

Àrt. 5" - Revogam-se as

Reg i slre- se,

Publique-se,

Cumpra-se.

entra em vigor na data de

disposiçÕes em contrário.

ITAITUBA -.P4, 18 de Maio de 2018

ÀM]LTON TEÍXEIRÀ PINI]O
FUNDO MUNTClPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRÃTO

rB-
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