
Portaria n"

Estado do Pará
Govêrno Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

DES IGNÀçÃO DE EISCAL DE CONTRÀTO

Desiqna servidor Pa]:a acomPanhar
fiscal-izar a execuÇão deste contrato.

e

Contrato n". 20160230
Ref . Processo n". FREGÀC ii" 041,r2416-SIr9

\rObjetoContratual:Aquj-sicã':'leequ:pamen:oscl==-'=:r':-nes'i'cs'
Ê..1-,:r r.t,elrl,rôniccrs, inf ormál-ica e lrLcv-oi:r para asci:ii.-ól -os ,i:'ara atr:nder a

j.]lfr.r:,Íâ rio Euncio I'iunici-oâi ce Eülalcã--''

o(a) sr(a)À-},IILTON TEIXEIRÀ PINHO, SECRETARIO MUNICIPÀL, no uso de suas

atribuiçÕes legals, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

21 de junho de 1993, e a celebração de CÕntrato entre a (o) EUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRATANTE ê J. P. COMERCIO DE MOVEIS

EIRELI - ME como CONTRATADÀ.

RESOLVE:

Àrt.
338.807 .002-49,
contrâtado.

LrL. 2"

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

LÀME I RA
execução

.DE1

do obj eto

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

dos serviços prestados e,/ou
periodicidade adequada ao
de validade, eventuafmente,
das penalidades legalmente

processos, as notas fiscais

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determj-nando o que for
necãssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, el
submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decísÕes e as
providêncl-as que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei,'

II - avafiar, continuamente, a qualidade
materiais fornecidos pela CONTRÀTADA, em

objeto do contrato, e durante o seu periodo
pl:opor a autoridade superior a aplicaçào
estabelecidas,'

III- atestar, formalmente, nos autos dos

i



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

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

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

de sua publicacão.Art. 4" - Esta Pcrtaria

Àrt,. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

D.l-'I i ^,,ô-êôr uurr9u: Jr,

Cumpra-se.

entra em vigor na data

disposiçÕes em contrário.

ITAITUBA - PA, :,7 de Maio de 2018

EIRA PINHO
FUNDO MUNIC DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO

ROD TRÀNSAMÂZÔN]CA SN
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