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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DES IGNAçAO DE EISCAI, DE CONT&ATO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

Contrato n'. 2 018 0 310
Rêf. PrOCêSSO NÔ. CONCORRÊNCIA N' OO2l2018_CP

_,jeto Contratual: ContrataÇão de empresa especiafizada em engenharia
Viíif para reforma da Escôla e revita.Iização da arqulbancada e piso, e
construÇão da cobertura da quadra da Escola Estadual de Ens. Médio
Professora Maria do Socorro Jacob, focafizada na Cidade de Itaituba.

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRÀ PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no art, 67 da Lei 8,666, de
2L de junho de L993, e a celebração de Contrato entre a (o)EUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE e CM & EF COMERCIO E SERVICO
LTDA -ME como CONTRATADA.

RESOÍ,VE :

\--'i Àrt. 20 - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zefar pelo fiel cumprj,mento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrênclas à sua execução, determinando o que for
necessário à regularj-zação das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisôes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelec.idas;
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Àrt. 1o - Designar o(a) servidor (a) JoÀo GONÇALVES DE OLIVEIRA , cPE
no 008.212.8L4-39, para acompanhar e fiscal-j-zar a execução do objeto
contratado.
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III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas
relatj-vas aos serviços prestados e,/ou aos matêriais fornecidos.
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

fiscais
antes do

Àrt. 30 - Dê-se ciência

Àrt. 4o - Esta Portari-a

Àrt. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vi,gor na data de sua publi-cação.

disposições em contrário.

ITA]TUBA PÀ, 06 de SeteÍücro de 2018

AMI L E XEIRA PINHO

GESTOR (A)
AL DE EDUCÀÇÃO
DO CONTRATO

FUNDO MUN
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