
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÂO

DESIGNAçÃO DE FISCÀT DE CONTR,ATO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste cantrato.

e

Cantrato n". 20180363
Rêf,. Proêêsso no. PREGÃo N' 094,/2018-PP
^bjeto CoDtratual: ContrataÇão de empresa espec.ializada para manutenÇão
\írretiva em bomba diágua (de poÇos artesianos e amazônicos),
bebedouros, freezers, J-iquidlficador e fogôes industriais das Escolas da
Rede Municipal de ensino e sede da Secretaria Municipal de Educação.

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRÂ PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiçôes legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2l de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o) EUNDO
MUNIC]PAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE e GILMAR E. SPTES EIRELI _ ME

como CONTRÃTADA.

RESOLVE:

À!t. 1o
338 . 807 .002-49,
contratado.

Designar o (a) servidor (a) MANOEL
para acompanhar e fiscal-izar a

LAMEIRA
execução do

CPE n"
obj eto

Art. 2" Determj-nar que o fiscal ora desígnado deverá:

f - zelar pelo fiel cumpri-mento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determlnando 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
providências que uftrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - aval-j-ar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRÀTADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de val-idade, eventualmente/
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades Iegalmente
estabel-ecidas;

Flô._
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IlI- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas
rel-ativas aos servi-ços prestados e,/ou aos materiais fornecldos,
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art. 3" - Dê-se ciência

Àrt. {" - Esta Portaria

Art. 5o - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor desj-gnado e publique-se,

entra em vigor na data de sua publicação.

disposições em contrári-o.

I TA] TUBA PA, 22 de Novembro de 2018

AMlLTON IX

flscai,s
antes do

FUNDO MUNIC
GESTOR (A

IRÀ PINHO
DE EDUCAÇÃO
CONTRÀTO
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