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DESIGNAÇÀO DE EISCAL DE CONTRATO
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FUNDO MUNICI FAL DE EDUCÂÇÃO

Designa servidor para acompanhar
fiscaf)zar a execuÇão deste contrato.

E LI}IPEZA
ESCOLA DO

O(a) Sr (a)AM]LTON TEIXE]RÀ PINHO, SECRETARIO MUN]CIPAL, NO USO dC SUAS

atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2I de junho de ).993, e a celebraÇão de Contrato entre a (o)EUNDO

MUNICIPÀL DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRATANTE E C L DA S]LVA COMERCIO E
LOCAÇÃO EIREL] ME COMO CONTRÀTADA.

RESOLVE:

Art.
338.807 .002-49,
contratado.

DesJ.gnar o (a) servidor (a) MANOEL
para acompanhar e fiscalizar a

LAME I RA
exe cu çã o

, CPF no
do obj eto

Àrt. 2" Determinar que o físcal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprlo todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regu.IarizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisÔes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos telmos da fei,'

II - avalíar, continuamente, a qua!-idade dos serviços prestados e,/ou
materj-ais fornecidos pela CONTRATADA, em perj-odlcidade adequada ao

objet-o do contrato, e duranLe o seu período de validade, eventualmente,
p.ãpo, a autorid.ade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabefecidas;

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

I)
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relativas aos serviços prestados e/ou aos materlais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art. 3" - Dê-se ciênci-a ao servidor designado e publique-se.

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

À!t. 5" - Revogam-se as disposíçÕes em contrário.

Dô^i cl rô- êôr\LY!JL!! u!'

Publique-se,

Cumpra- se .

ITAITUBA PA, 30 de Novembro de 2011

AMI LTO IRÀ P]NHO
DE EDUCAÇÃOFUNDO M CIPAL

GESTOR (A) DO CONTRATO
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