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FUNDO MUNtCtPAL DE EDUCAçÃO

DES I GI,IÀÇÃO DE FrscÀt DE CONTRATO
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Contrato n". l018il2rli
Ref . Processo n". : F:_.;:1. . ..:

. Objeto ContratuaL: -i.ir., j s_ . .
\2t,r,..; -r,:r^ .i^ rF-iÊ .:c- . [:::. i ,

o(a) sr (a) AMTLToN TErxErRÂ prNHo, SECRETARTO MUNrcrpAL, no rso de suasatr.ibuiçÕes legais, 
^c^onsiderando o disposto no art. 6.i da Lei 8.666, de2L de junho de 1993, e a celebraião de Contratc entr(r a (o) EUNDOMUNICIPÀL DE EDUCÀÇÀO, Como CONTRÀTANTE e L DA C CORREIA _ EPP CcmoCONTRÀTADA.

Art.
338. 807 .0a2-49,
contratado.

RESOLVE:

Art. 2" Determlnar que o fiscal ora designado de...erá:

I - zelar pelo fieJ- cumprimento d.o contrato, anctando em registrcproprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determlnando o que for:necessário à regularização das faltas ou dce defeit:s observados, e,submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decj sÕes e asprovidências que ultrapassarem a sua conlpetência, rros r- ermos la lei,.
II - avaliar, continuamente, a qual.idade

materiais fornecidos pela CONTRATADA, emobjeto do contrato, e durante o seu periodo
propor a autoridade superior a ap.LicaÇào
estabelecidas;

rrr- atestar, formalmente, nos autos dos procêssos, cs n(iãs f r-scaisrelativas aos serviços prestados e/ou aos materiais for-necidc,s, antes do

dos servi.los prestados e,/ ou
periodicidade adequada ao
de va.l- idaCe, eventualmente,
das penalidades l ega l mente

Deslgnar o {a) servidor (a) MANCEL tÂI,{E IRA , CpF nopara acompanhar e fiscalizar a el<ecuÇão do obletc
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encaminhamento ao Fj-nanceiro para pagamento.

Àrt. 3" - Dê-se ciência ao servidor designacio e pui ir-que-;e.

Àrt. 4' - Esta Portaria entra em v j-gor na data de j' 1.1 pijllli.aci': .

À!t. 5" - Revogam-se as disposiçÕes em contrár-io.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

]TAlTUBA

PINA'
FUNDO MUN I E EDUCAÇÀO

CESTOR (A DO CCNTRATC

PA, D8 de llaio de 2018
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