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DESIGNAÇÃO D§ FISCÀL DE CONTRATO

Desiqnd servidor P. Ld accmPanhar
fiscafizar á exeauai,r üeste acrtrdto'

e

ContraCo n' . i'- - .: - u

Ref . Processo n" . i r'r!lílr.a- r:. ...:r.' ur,. i .'-' 1':

Objeto Contratual: . .

,-:',en:iel .1s cÊma1r'Ir::la:l -i(l iar.lrL r'l' ': l::i r i "a l l: I3r"l r'' 'j:.r'

RESOLVE:

O(a) Sr (a)AMILToN TEIXEIRÂ PINHO, SECRETARIO MUNICIPA'' no usÔ de suas

át.ibrriqo." legais, considerando o disposto no art' 6l da Lei 8'666' de

)t de 'junho -de Lgg3, e a cerebração de contratc, entre a (o)FUNDO

úúNrôrpaí DE EDUCAÇÃ9, como C9NTRÀTANTE e J S EELI1 C9MERCI6 - ME como

CONTRÀTADA.

i .a l

À!t.
338.807 .002-49,
cont ratado .

Àrt.

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acompanhar e fiscalizar a
LAME IRA

execuÇão
, CPE no
do obl eto

2" - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
todas à" ocorrênciaã à. sua execuÇão, deterninando o que for
io à regularização das faltas ou dos defeitos observados' e'

aos =ár" supàriores, em tempo hábi1, as decisÕes e as

cias que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

I-
próprio
necessár
s ubme te r
providên

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos servicos prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicrcade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventualmente'
p.ápo. a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas i

IlI- atestar, formalmente, nos auLos
relativas aos serviços prestados e/ou aos

dos processos, as notas fiscais
materi-ais fornecidos, antes do
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encaminhamento ao Fi-nanceiro para pagamento.

À!t. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e pui:l:que-se'

Art. 4" - Esta Po.rtaria entra em vigor na data de sua publicação'

Àrt. 5" - Revogam-se as disposiçÔes em contrário'

Dô^i crrô-eê!\!YrJu!v ev,

Publ ique-se,

Cumpra-se.

]TAITUBA - PA, L0 de Maio de 2018

ÀMI ITO RÀ PTNHC
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