
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

onsrovaçÃo DE FI scAr., DE CONTRTATO

Designa servidor para acompanhar
fiscaJ-izar a execuÇão deste contrato.

e

Contlato no. 2019030 6

Ref. Processo Do. PREGÃO N' 069/2019-pp
Objeto Contretuel: Aquisição de equipamentos de e letrodomésticos,
elet roe.Ietrônico s, informática e moveis para escritório para atender a
demanda do Eundo Municipal de Educação.

O(a) ST (a)AMILTON TEIXEIRÀ PINHO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2l de junho de L993, e a celebração de Contrato entre a (o)FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Como CONTRÀTANTE e !V.M. LIRÀ DE OLIVEIRA EIRELI
como CONTRÀTADA.

RESOI,VE:

Art. 1o
338 . 807 .042-49,
contratado.

Designar o (a) servidor (a) MANOEI
para acompanhar e fiscalj,zar a

LAME ] RA
execuÇão do

CPE no
obj eto

Art. 2o Detêrminar que o fiscal ora designado deverá:

I - zel-ar pelo fiel cumprj-mento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua exêcução, determinando o que for
necessário à regularização das fal-tas ou dos defeitos observados, el
submeter aos seus superi-ores, em tempo hábi1, as decisões e as
providências que ult.rapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - aval-iar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecj-dos pela CONTRÀTADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de vafidade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas;

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

FiE._
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Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba
riiôõ üwrcrPAL DE EDUcAçÂo

relativas aos seÍviÇos prestados t1-":-::" materiais fornecidos' antes

:;;;iil.;.io-"o rinanãeiro para pasamento'

A!t. 30 - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-sà'

Art. 40 _ ESta portaria entra em vigor na data de sua pubrj-cação'

Alt. 5o - Revogam-se as disposições em contrário''

do

ITAITUBA - PA, 18 de Novembro de 2019

AM] ],TO IXEÍRA PINHO

Registre-se,

Publique-se,

CumPra-se.

EUNDO MUNI
GE§TOR (A)

PA! DE EDUCA

DO CONTRATO
ÇÃo
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