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DESIGNAÇÁO DE FISCAT DE CONTRATO

bPortaria n"l

prop

s ubnl
p rov

Àrt. 1o
338.807 .002-49,
contratado.

i
LAME T RA

exe cução
, CPF no
do obj eto

Designa servidor Pa
fiscafizar a, execução

da acompanhar e
deste cont rato.

O(a) ST (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETÁR]O DE EDUCAÇÃO, NO USO dC SUAS

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

2L de j unllo de L-gg3 | e a celebração de contrato entre a (o)FUNDO »
MUNICIPALDEEDUCAÇAO,comoCONTRATANTEeLEILASDEALMEIDA&ANALICEP
OLIVEIRA LTDA. - ME COMO CONTRATADA.

RESOLVE:

Des.ignar o (a) servidor (a) MANOEL

para acomPanhar e fiscalizar a

Àrt.2" Detêrminar que o fiscal ora designado deverá:

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
.io toau" u" ocorrênciai à sua execução, determinando o que for

""à.io 
à regularização das faltas ou dos defeitos observados' e'

eter aos seus superiores, em tempo háblI' as decisões e as

idênciaq que uItrapa"""t.^ u "'u totpétência' nos termos da fei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou

materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventual-mente'

;;õ; a autoridad. 
- 

"rp"tio' 
a apÍj,caçao das penaridades legalmente

ãstqUefeciAas; I
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ioD TRÀNSAMÀZON ICA SN

Contlato a". 20190321'
Ref. Procêsso t1o. PREGÃO N" 071,/2019-PP
'bjeto contretuel: Aquisição de peÇas automotivas' náuticos e

!úoíocicfetas para suprir as necessi-dades do Eundo Municipal de Educação'

III- atestar, formalmente, nos autos dos processosr as.nÔtas fiscais
relativas aos serviÇã"-prÀ"tuâo" e/ou aos matêriais fornecj-dos, antes do
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ao Financeiro para pagamento.

Dê-se ciência ao servidor des j-gnado e publique-se.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua pubJ-icaçáo.

encami nhamento

Art, 3"

Art. 4"
lr>

Àrt. 5o - Revogam-se as disposiÇões em contrário.

'Seqistre-se, 1

Publique-se,

Cumpra-se.
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] TA] TUBA PA, 20 de Dezembro de 2019

AMI LT IXEIRÂ PINHO

GESTOR (A)
AL DE EDUCAÇÃO
DO CONTRATO

FUNDO MUNI
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