
Estado do pará
Governo Municipat de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EOUCAçÃO

DEsrclrÀçÃo DE E rscÀr DE CONTRITo

Designa servidor para acompanhar e- fjscafizar a e*ecuçào deste -c-ontrato,

Contrato t". 20190296
Ref. paocesso no. pREGÃo N" o6912019_ppobjêto contretuar: Aquisição de equipamentos de e ret rodomést icos,V eletroer'etrônicos, informática e moveis para escritório para atender ademanda do Fundo Municipal de Educação. 

- '---

O(A) ST (A)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, NO USatribuições legais, considerando' o oislãsto no art. 67 da Lei21, de junho de I9.?3, e a .e:,eO.uêo de Contrato entreMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como CournareNiÉ e r,. C SA COMERCIO Ecomo CONTRATADÃ.

o de suas
8. 666, de
a (o) FUNDO

sERVrÇos

Àrt. 10
338.807 .002-49,
contratado.

RESO],VE:

Designar o (a) servidor (a) MANOEIpara acompanhar e fiscalizar a
LAMEIRA I

execuÇão do
CPF n"
obj eto

\.. Àrt. 2" - Determinar que o fiscal ora designado deverá:
r - zelar pe10 fiel cumprimento do contrato, anotando em registropróprio todas as ocorrênciai à sua execuÇão, determinando o que fornecessário à regularização das faftas ou dos defeitos observados, e,submeter aos seus superiores, em tempo háb1,, as decisões e asprovidências que ultrapâssarem a sua competência, nos têrmos da r-ei;
rr - avar-iar, continrramente, a qualidade dos serviços prestados e/oumateriais fornecidos pela ..NTRATÀDA, em periodiciàade adequada aoobjeto do contrato,. e àurante o seu perioao á. 

", ii-Ju-J", eventual-mente,propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legarmenteestabefecidas;

rrr- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

rel-ativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

fornecidos, antes do

À!t. 30 Dê-se ciência ao servidor designado e publ-j_que-se.

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

Àrt. 5(, - Revogam-se

Registre-se,

Publ ique - se ,

Cumpra-se.

as disposiçôes em contrário.

] TA] TUBA PA, 18 de Novembro de 201-9

AMI L TEIXEIRÀ PINHO

GESTOR (

AI DE EDUCAÇÃO
DO CONTRÂTO
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