
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

Designa servidor para acompanhar
fiscaJ-izar a execuÇão deste contrato.

Contrato n'. 20190098
Ref. Processo n". DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 002/2019-DL
obleto contratual: LocÀÇÀo DE IMÓVEL DESTINÀDO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO
.O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCÀÇÃO 'INEANTIL BRANCÀ DE NEVE",

O(a) Sr (a) ÀMILTON TEIXEIRÀ PINHO, SECRETARIO MUNICIpAL, no uso de suas
atribuições l-egais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
21 Ce junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o) FUNDO
MUNIC]PAL DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRÀTANTE E UNlÃO NORTE BRASILEIRÂ DA
IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA Como CoNTRATADÀ.

RESOLVE:

Àrt.
338.807.0A2-49,
contratado.

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

LÀME IRA
execução do

CPE no
obj eto

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

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrêncj-as à sua execução, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decj-sões e as
providênclas que ultrapassarem a sua competência, nos termos da l-ei;

II - avaliar, continuamente/ a qual-idade dos serviços prestados e/ournateriais fornecidos pela CoNTRÀTADA, em periodicidade adequada ao
:b;eto do contrato, e durante o seu periodo de validad.e, eventualmente,
propor a autori-dade superior a apJ-icação das penal-idades legalmente
e s tabe 1ecidas ,'

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

Dê-se c.iência ao servidor designado e

fiscais
antes do

Fh*

Àrt. 3"

ROD TRÀNSÀMÀZONICÀ SN

publique-se.

DES rGNÀçÂO DE FrSCÀr DE CONTRÀTO



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNTCIPAL DE EDUCAçÃO

Àrt. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pub-licaçâo.

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

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

]TÀI TUBA PA, 28 de Eevereiro de 2019.

ÀMII,TON TEIXEIRÀ PINHO
FUNDO MUNICTPAL DE EDUCAÇÀO

GESTOR (À) DO CONTRÀTO

Fh.
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