
Estadô do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO

Designar o (a) servidor (a) MÀNOEL
para acompanhar e fiscalizar a

..11

Portaria n"

DES IGNÀÇÀO DE EISCÀL DE CONTRÀTO

Designa servidor pira acomPanhar
fiscaLizar a execuÇãJ Cesüe contráto.

Contralo n'. . . .;.,:.:.
Ref. Pxocesso n". i..:. --. i I :- . .r .. li

Objeto Contratual: :.:1 ,-'.,.;,., ir: i'.. .:i-... ..: .

. :t :-: ..L: .- '- . -

o(a) sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNlCIPAL, no uso de suas
atribuiÇÕes legais, considerando o disposto no art. 6-; da Lei 8'666, de

21 de junho de L993, e a celebraçào de contratc entre a (o)FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCÀÇÃO, como CONTRATANTE e L DA C CORREIA - EPP como

CONTRATADA.

RESOLVE:

Alt.
338.807 .002-49,
contratado.

Act. 2"

LAME ] RA
execuÇão

, CPF n"
do ob j eto

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fie]. Cumprimento do contrato, anc,tando em regÍstro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, detern:inando Ô que for
necãssário à regularizaÇâo das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos telmos da Iei,'

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

objeto do contrato, e durante o seu periodo de valídace, eventualmente,
prãpor a autoridãlde superior a aplicaÇão das penalidades legaJ-mente
estabel-ecidas;

IIl- atestar, formalmenLe, nos autos dos processos, as notas fiscais
relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fo':necidos, antes do

í553,



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

encaminhamento aÕ Financeiro para pagamento.

À!t. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e

Àrt. 4" - Esta Portaria

Àlt. 5" - Revogam-se as

D^^ i êt vô-êâr\!9rru!! u!,

Publique-se,

Cumpra-se.

publique-se.

sua publ icação .entra em vigor na data de

disposiçÕes em contrário.

FUNDO I4UNI
GESTOR (A)

ITAITUBA - PA, t0 de Maio de 2018

XEIRÀ PINHC
PAL DE EDUCAÇÃO

DO CONTRÀTO
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