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DE§IGNÀÇÃO DE FISCÀL DE CONTRÀTO
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Designd serruidci- -c i L-i ác.rrlpaaàár
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Contratual: ,i:-li.l-i:;-Lr.:': .r ll l:lril.a::: i-il ir' ::1" : :' :l

;ir Õiiln;rl ll,:l ,, ':il-] Fr.r:']. -"1 lL : . I r-],ll -i'.: E: I I .'
a tr endê r

o(a) Sr (a)ÀMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL,
atribuições tegais, considerando o disposto no art' 6?

2f de junho de L993, e a celebraÇãÔ de Contrat'
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRATANTE C A DE À PRADO

EPP como CONTRATADA.

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

COMERClO EIRELI -

Àrt.
338.807 .002-49,
contratado.

Art. 2"

Desj-gnar o (a) servidor (a) MÀNOEL

para acompanhar e fiscalizar a
LAME ] RÀ

exe cu Çã o

r-I]Il

do ob j eto

Determinar que o fiscal ora designado de-;erá:

L - zelar peJ-o fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrênciai à sua execuÇão, determinando o que for
necàssário à regularização das faftas ou dos defeitos observados, e,

submeter aos seus superiores, em tempo hábiI' as decisÕes e as

providências que ul-trapassarem a sua competêncj-a' nos termos da lei;

IÍ - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou

materiaisfornecidospelaCONTRATADA,emperiodicj-dadeadequadaao
objetodocontrato,eduranteoseuperiododevalidade'eventualmente'
propor a autoridade superior a apiicação das penalidades legalmente
estabelecidas;

dos processos, as notas fiscais
materiars fornecidos, antes doIII- atestar, formalmente, nos autos

relativas aos serviços prestados e/ou aos

RESOLVE:
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encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado

Art. 4" Esta Portaria entl:a em vigor na data

Art. 5' - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário '

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

e pui:iique-se.

cie r.ua publicacão.

ITAITUBA - PA, 10 de Maio de 2018
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