
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

DESIGNÀÇÃO DE TISCÀL DE CONTRÀTO

Desiqna servidor Pata acomPanhar
fiscafizar a execuÇãa deste contrato-

RESOLVE:

Contrato n". 20180227
Ref . Processo n". PREGÃO i.l " 041.i 2018-SF?

ç, objeto contratuel: AquiSr"Çà. ,1e equipamen|,c: ri-. ele:r,.:]dcmés:.lCÔs,
e.letroeletrônicos, informática e rLovei.s para eSCII-tl.ór:c,'r; paLa ateliier a

cienLarrcia do Funcio I'iunicipai ie Educ;çã''.

o(a) sr (a)AMILTON TEIXEIRÀ PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas

atribulçoes legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

21, de junho ãe 1,993, e a celebraÇão de Contrato entre a (o) FUNDo

MUNICIPAi DE EDUCÀÇÃO, C6MO CONTRÀTANTE E TERILENE SIMOES ÀGUIAR - ME

como CONTRATADA.

Att.
338.807 .002-49,
contratado.

Art. 2"

Designar o (a) servldor (a) MÀNOEL

para acompanhar e f j"scalizar a
LAME IRA

execuÇão
/-DF

do obj eto

Determinar que o fiscat ora designado deverá:

I - zeLar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇào, determinando o que for
necãssárj-o à regularizaÇão das fal-tas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superíores, em tempo hábi1, as decisões e as

prov.idências que uJ-trapassarem a sua competêncj-a, nos termos da Iei;

II - ava.l-iar, continuamente, a qualj-dade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CoNTRÂTADA, em periodlcidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
prápo, a autoridade superior a ap.LicaÇão das penalidades legafmente
estabelecidas;

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

fl§ _
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Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EOUCAçÃO

relativas aos serviços prestados e'lou aos materiais fornecidos' antes do

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento'

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

de sua publicação.Àrt. 4" - Esta Portarra

Art. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

entra em vigor na data

drsposiçÕes em contrário.

I TAI TUBA

E RA'PINHO

PA, 17 de Maio de 201-8

AMILTON
FUNDO MUNI C P DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO
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