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DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Designa servidor para aconpanhar e

fi-scafizar a execuÇao deste contÍato'

Portaria no

contrato n". 20190271^"^ n,o n6q/20.1 9-pp
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como CONTRATADA '

RESOI.,VE:

de serviços de

cle Ensino, Para

no uso de suas
da Lei 8.666, de

entre a (o)FUNDO

SERVIÇOS LTDA ME

A!t. 1o

338.807 .a02-49,
contratado.

Designar o (a)
para acomPanhar

servi-dor (a) MANOEL

e fiscalizar a
LAMEI RA
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1I - avaliar' continuamente' a 
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dos serviçq's' prestados e/ou

materiais fo,n"tid'o'l'"-p"i"'-'ô*ir*itÀi^''"1- iLtioaitlaáau adequada ao

objero do contrato]--" ãutut'tt o "1]#'t'Jà 
iu 

-""tid1de'- eventuarmente'

propor u u'''tot-'o'âe superior u upr i"r:uç"J a'= penaridades regarmente

estabelecidas;

i rlr_ atestar, formalmente, nos autos dos processosr as notas fiscais
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relativas aos
encaminhamento

_ Estado do pará
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serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos,ao Financeiro para pagamento. antes do

Àrt.3"

Art. 4" - Esta portaria

Àrt. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cump.ra-se.

Dê-se ciêncla ao servidor designado e publique_se.

entra em vigor na data de sua

disposições em contrário.

publicação.
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