
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

Portaria n"

DESIGNAÇÃO DS FISCA! DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar e

fiscafizar a execÚÇãa deste contrato'

CoatEato n'. 20180228
Ref. Procêsso n". PREGÃO N" 041'l2018-SFP

Objeto Contratual: AquisiÇãÔ'1e equipamentos de eLetrociomé-'LÍcc's'

el et roel-etrôni cos , informática e moveis pàra escrit-órios para atender a

demania do Eundo Municipal de Ecir'rcação '

o(a) Sr(a)AMILToN TEIxEIRÀ PINHO' SECRETARIo MUNICIPAL' no uso de suas

atribuiçÕes legais, "Án"iattt"ao 
o disposto no art ' 6't da Lei 8'666' de

2I de iunho de 199t, e a celebraÇã-o de Contrato enlre a (o)EUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRÀTANT; E F DOS SANTOS REERIGERAÇÃO

EIRELI - ME como CONTRATADA '

Àrt. 1o
338.807 .002-49,
contratado.

Designar o (a)
para acomPanhar

RESOLVE:

servidor (a) MÀNOEL

e fiscalizar a

r-DE1

do obj eto
LAME ] RA

execução

À!t. 2' - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

Í - ze-:ar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrênciaê à sua execuÇão' determinando o que for

necessárlo à .eguratl'ãiao a"" faltas ou dos defeitos observados' e'

submeteraosseussuperioresremtempohábiI'asdecisõeseas
providências que ultrapà""utt' u. ut'u "o*pêtência' 

nos termos da Iei;

II-avaliar,contj-nuamente,aqualidadedosserviçosprestadose/ou
materiais rorneclaos pe:.a CONTRATÁDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventualmente'

propor a auLoridad.' "i'pãiot 
a apiicação das penalidades Iegalmente

estabelecidas;

III-atestarrformalmente,nosautosdosprocessos'asnotasfiscais

ROD TRANSAMAZON ICA sll



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

relat.ivas aos serviços prestados e/ou aos materiai-s fornecidos' antes do

encaminhamento ao Financeiro para pagamento'

Àrt. 3' - Dê-se ciênci-a ao servidor designado e publi-que-se'

Àrt. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação '

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

Reg i st re- se,

Publique-se,

Cumpra- se .

ITAITUBA - PA, 17 de Maio de 2018

AMlLTON RÀ PINHO
FUNDO MUNICIP

GESTOR (A )

E EDUCAÇÃO
DO CONTRATO

SAMAZONICÀ SN
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