
Estado do Fará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

Designar o (a) serv.idor (a) MANOEL

para acomPanhar e fiscalizar a

Designa servjcicl- l li i ac .t'''pàr)t)rr
fiscalizar á exeauqi' Jeste -rorltitrio'

-Á

Portaria n"

DESIGNAÇÃO DE FISCÀL DE CONTRÀTO

Contrato n". 1018C2i6
Ref . Procêsso n". t i].ÊcÀc il' :.13:r"2III-sF'
ob i eto

RESOLVE:

l. I

O(a) ST (A) ÀMILTON TEIXEIRÂ PINHO, SECRETARIO MUNIC]PAL, NO USO dC SUAS

atribuiçoes legais, considerando o disposto no art' 61 da Lei 8'666' de

21 de junho ã. Lgg3, e a celebração de contraLc entre a (o) FUNDO

üúllióipei DE EDUCÀÇÀO, como CONTRATANTE e L.GOMES DA SrLVA .OMERCIO-ME

como CONTRATADÀ.

Art.
338.80? .002-49,
contratado.

Art. 2"

LAME IRA
execuÇão

, CPF n"
do obj eto

Determinar que o fiscal ora designado der:erá:

I - zelar pelo fieJ- cumprimento do contrato, anc'tando em registro
próprio todas ãs ocorrênciai à sua execução, determinando o que fox
necàssário à regularizaÇão 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 termos da Iei"

II - avalj-ar, contínuamente, a qualidade dos servicos prestados e'lou

materiaisfornecidospetaCONTRÀTADA,emperiodicidadeadequadaao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade' eventualmente'
prápo. a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos
refativas aos serviços prestados e/ou aos

dos processos, as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do

ROD TRANSÀMAZON'ICÂ S l.i



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento'

Àrt. 3" - Dê-se ciência ao ser';idor designado e pui ligue-se'

A!t. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de rrua publicação'

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

Regi stre-se,

PubI ique- se,

Cumpra-se.

ITAITUBÀ - PA, 10 de Maio de 2018

IRA PINHO
DE EDUCAÇÃO

AMlLTON
FUNDO MUNI
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