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Designar o (a) servidor (a) MÀNOEL

para acompanhar e fiscalizar a
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Portaria n"

DES I GNAÇAO DE FISCAL DE CONTRÂTC

Designa servidor F.l ra accmpanhar
fiscalizar a execuÇã-r deste contraao.

Contrato n". l!.:i.1 ..:'

Ref . Processo n". :1jr.r;r '- I l1: j: 
':l -l-r-

=-objeto Contratual: -r''1 -.-:'1 ':'': '-'
ãLenateI .:is ceí.a:lit,.:a.:r ,1,- i:-,.r r.: ,- ll.i .: c',r, 1: -tr... . ,

e
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o(a) sr (a)AMILTON TEIXEIRÂ PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas

atribuiçÕes legais, considerando o disposto no art' 6l da Lei 8'666' de

21 de junho ãe 1993, e a ceLebração de contratc, entre a (o)FUNDO

MUNICIpA| DE EDUCAÇÃg, como CONTRATANTE e BARBOSA DA SILVA C6MERCIO DE

MADEIRAS LTDÀ-ME como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

Àrt.
338.807.002-49,
côntratado.

Àrt. 2"

LAME I RA
execuÇão

, CPF no
do obj eto

Determinar que o físcal ora designado de';era:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anctando em registro
próprio todas as ocorrênclas à sua execução, determinando o que for
necàssário à regularização das faltas ou dos defeitcs observados, e,

submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos servi:os prestados e/ou
materiais fornecidos pe.Ia CONTRÀTÀDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
prápor a autoridade superior a aplicação das pena.Iidades legalmente
estabelecidas,'

III- atestar, formalmente, nos autos dos processosr as notas fiscais
refativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
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encaminhamento ao Einanceiro pal:a pagamento '

Àrt. 3" - Dê-se ciência ao servidor designaCo e pul'Llque-se'

Àxt. 4" - Esta Portaria entra em vigor na d'ata de sua publicação '

Art. 5" - Revogam-se as disposiçÕes em contráric'

Regi stre- se,

Publ ique- se,

Cumpra-se.

TTAITUBA - PA, 10 de Maio de 2018

AMIl,TON ÍRA PINI]C
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃo

GESTOR (A) DO CONTRATO
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