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Con trato
Ref. Pro

v obleto

Àrt.
338.807 .aa2-49,
contratado.

Àrt. 2"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

RESOLVE:

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acomPanhar e fiscal-izar a

DES IGNAÇÃO DE FISCAI. DE CONTRÀTO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscafizar a execüÇão deste contrato'

n". 10180214
cesso n". PFEGÀC i.l" 341,/:018-SIi?
Contratual: ;.1L1s-:à. l' - rlrE'r:r n' ' 'r -' : m: '"

Lr:t.--.,S, ,f í:i:l .l"là e r., .-. p-L-t -S.t - 
"l 

i-
eleLrôe-1.

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

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

it cie junho ãe Lgg3, e a cefebraÇão de Contrato entre a (o) EUNDO

úúNrórpaí DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE e I A MÀCHAD9 C9MERCI9 - ME como

CONTRATADA .

LAME I RA
execuÇão

, CPF n"
do obj eto

I - zeLar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução' del-erminando o que for
necLssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados' e'

submeter aos seus superiores, em tempo hábir, as decisões e as

prã"iáe".irs que ultrapassarem a sua competência' nos termos da Iei;

II - avaliar, continuamente, a qual-idade d'os servlços prestados e/ou

materiais fornecldos pela CONTRATÀDA, em periodj-cidade adequada ao

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

;;á;;. a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente

estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos' as notas fiscais

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

ROD TRANSAMÀZO NICA SN



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento'

Àrt. 3' - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Art. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçào'

Àrt. 5" - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário.

Reqistre-se,

PubI ique-se,

Cumpra-se.

AM] LTO
FUNDO MUNICI

GESTOR (À)

] TAI TUBA

IRÀ PINHO
DE EDUCAÇÀO
CONTRÂTO

PA, 17 de Maio de 2018
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