
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

DESIGNAÇÀO DE FTSCÀL DE CONTRÂTO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execlÇãa deste contrato.

Contrato n'. lClEl0Cl
Ref . Processo n". t,P.ÉCÀa) t\l' !90 i:r) | ,' lli:,

ç-. Objeto Contratual: Rei-.:t.l:: :.1q1 1r;.3. 1;.< para .;qi:isi.';,i: :.1e .:c::,1--u::tiveis e
deriva,j.:.s de pet.róiec, para suprir e t:Ê.r-s.sf .f ade .i:r: .,,. .rei-a1rta.s, Func.ios
de Saude, Àssrs:ônc.1a ijc.cia-l , E:r-i:-.:ãc e )i.:n:::r:,' cle Italtujla-
Prefeitura Municipal-F!1I / iu:.rtr.,L . ?t:.\'2., dí- i2 irrese :i

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SCRETÀRIO MUNICIpAL, no usô de suas
atribuiçÕes legais, considerando o dl-sposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2L de junho de L993, e a celebração de Contrato entre a(o) EUNDO
MUNICIPÀL DE EDUCÀÇÃO, Como CONTRÂTANTE e PETRODÀDO COMERCIo DE
COMBUSTÍVEIS LTDA _ EPP COMÔ CONTRATADA.

RESOLVE:

Àrt.
338.807.002-49,
contratado.

Designar o (a) servidor (a) MANOEL
para acompanhar e fiscal,izar a

LAME l RA
exe cu Ç ão

, CPF n"
do obj eto

Àrt- 2" Determinar que o fiscal ora deslgnado deverá:

f - zelar peJ-o fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das fa.Ltas ou doi defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei,'

II - aval- j-ar, contj-nuamente, a qualidade dos serviços prêstados e,/ou
materiais fornecidos peJ-a CONTRATADA, em peri.odicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventual-mente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
esLabelecidas,'

,f*}\
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III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as nôtas fiscais
re.l-ativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Alt. 3" - Dê-se ciêncra ao servidor designado e publique-se.

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

Àrt. 5" - Revogam-se as disposj,ÇÕes em contrário.

DôÃi c+ rô- cô

Publique-se,

allmhrr-ô^

I TAITUBA PA, 04 de Janelro de 2018

AMILTON TE]XEIRA PINHO
FUNDO MUN IC'PAI, DC EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO
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