
Pôrtari a no

DES TGNÀÇÀO DE FISCÀÍ. DE CONTRATO

Contrato n". 20L-lA5l 6

Ref. Procêsso n". PREGÃO N' 087/2017-PP
\ZJU3eto Contratual: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

SECRE IA.FIA MUN IC] PAL DE EDUCAÇÀO

PARA

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÁO

Deslgnar o (a) servidor (a) MANOEL
para acompanhar e f.iscalizar a

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrdta.

o(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPÀL, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2L de junho de L993, ê a celebração de Contrato êntre a(o)EUNDo
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRATANTE E DELTA VE]CULOS LTDA COMO

CONTRÂTADA.

RESOLVE:

Àrt.
338.807 .002-49,
contl:atado.

ÀÍt. 2"

LAME ] RA
execuÇã o

/^DE

do obj eto

Determinar que o fiScal ora des.ignado deverá:

I - zelar pefo fiet cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessár.io à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil-, as decisôes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

I1 - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materials fornecidos pela CoNTRÂTADA, em periodicidade adequada ao
objeto do' contrato, e durante o seu periodo de vafidade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades !-egalmente
estabefecidas;

III- atestar, formalmerrte, nos autos dos processos, as notas fiscais
relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecldos, antes do



eicar.inhamentc ao f.inanceiro para pagamento.

À!t. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

À!t. 4" - Esta Por:taria entra em vigor na data de sua publicação.

Àrt. 5" - Revogam-se as disposições em contrário,

Dô^i ô+rô-êô

Pub I ique-se,

Cumpra-se.
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