
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaitu ba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESIGNAÇÀO DE FrSCÀÍ, DE CONTRjATO

Designa setvidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

engenharia
tipo B no

Contrato n". 20200118
Ref. Processo no. CONCORRÊNClA N" 001/2020-CP
Objeto Contratual: ContrataÇão de emp.resa de

\.u conclusão da obra de construÇão de uma creche
Ja rdim-Muni c ipio de Itaituba.

civif para
Bairro Bom

O(a) ST (a)AMILTON TE]XEIRA PINHO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lel 8.666, de
2L de junho de L993, e a celebração de Contrato entre a (o)EUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE e E F MOURA SERV]ÇOS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI COMO CONTRATADA.

RESOLVE:

Àrt. 1" - Designar o(a) servidor (a) JOÀo

, CPF no 008.212.814-39, para acompanhar e
obj eto contratado.

AÍL. 2"

GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO
fiscali zar a execução do

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

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

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em rêgistro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinandô o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Iel;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materials fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabefecidas;
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

refativas aos serviços prestados e/ou aos materlais fornecidos. antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pag.amento.

Art. 3o - Dê-se ciência ao servidor designado e publlque-se.

Àrt. 40 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art, 5" - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário.
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Cumpra-se.

] TAITUBA PA, 03 de Abrif de 2020

AMI
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