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Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO

DESIGNAçÃO DE EISCAL DE CONTRÀTO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscalizar a execuÇão deste contrato'

RESOLVE:

Contrato n". 20180219
Rêf . procêsso n". f.P.ECÀO i.r" 0,1i.,241 1E_Slip

Objeto Contratual": n IL is-c: 'i ( " Lf -': '1 " :Tr' '"
,--ietroeletrônicos, inf c::mática e ITLÕv e 1..'-r pâ.Íâ ÊSC.Lr-ílr 'i'' '3-'' a:'=; 1=l -
ierLarrcia dc, Euncio I'Íunici!'al ce Ect:aÇão '

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL' no uso de suas

atribuiÇões Iegais, considerando o disposto no art ' 6-1 da Lei 8'666' de

,l de 'junho ãe 1993, e a celebração de Contrato entre a (o) EUNDO

MUNICIPALDEEDUCÀÇÃO,"o*oCONTRATANTEeNoVoLARMOVEISEELETROS
LTDA-ME como CONTRATADÀ -

A:ct.
338.807 .002'49,
contratado.

Art. 2"

Designar o (a) servj-dor (a) MANOEL

para acompanhar e fiscalizar a
LÀME IRA

exe cu Çã o

,^DE' no

do obj eto

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em reglstro
próprio todas as ocorrênciaÀ à sua execuÇão, determinando o que for
necLssári-o à regularizaÇão das faftas ou dos defeitos observados, e,

submeter aos seus superiores, em tempo hábil- ' as decisões e as

fioviaências que ultrapassarem a sua competência' nos termos da l-ei"

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos servíços prestados e'lou

materiais fornecidos peLa CONTRATADÀ, em periodlcidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventualmente'
p.ápo, a autoridade superi-or a aplicação das penalidades l-egal'mente

estabelecidas i

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

Determinar que o fisca.I ora designado deverá:

ROD TRÀNSAMÀZONICA 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 Financei-ro para pagamento'

Àrt. 3" - Dê-se ciência

A!t. 4' - Esta Portaria

Àrt. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se '

entra em vigor na data de sua publicação '

disposiçÕes em conr rárj o.

ITAITUBA

ÀMILTON T R.A P INiIO
EUNDO MUNICIPA DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO

PA, 17 de Maio de 2018
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