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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

DESIGNÀçÃO DE r'I SCÀT DE CONTRÀTO
i:

Designa "aruido, 
para aconPanhar e

fiscafizar a execução deste contrato.

náuticos e
de EducaÇão.

\h

Portaria no

conêrato d". 20L90322
Rêf. Procês§o no, PREGÃO N" 071/2019-PP
lbjeto contlatua1: Aquisição de peças automotivas,

r.r{1otocicletas para suprir as necessldades do Fundo Muni-cipa1

O(aI,ST(a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, NO USO dC SUAS }
atribuições legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8.666, de
21, de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)rUNDo
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRATANTE C R' A. DEBASTIANI E]RELI-EPP
como CONTRÀTADA.

RESOI,\/E:

Àrt, 1o
338.807 .002-49,
contratado.

Designar o (a) servldor (a) MANOEL
para acompanhar e fiscallzar a

LAME ] RA
exe cu ç ão

, CPE n"
do obj eto

Axt. 20 Detêrminar que o fiscal ora designado deverá:

\-, I - zefar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necàssário p regularj-zaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e, L
submeter aos seus superiores, em tempo hábj-I, as decisões e as '
providências que ultrapassarem a sua competêncj-a, nos termos da le1;

-]I - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
matériais fornecidos pela CoNTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu pêriodo de val-ldadq, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penaJ-idades f egal-mente
estabelecidas,'

III- atestar, formal-mente, nos autos dos processos, as notas fiscais
rel-ativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE EDUCAçÃO

ao Einanceiro para Pagamento.

Dê-se ciêncj-a ao servidor designado e publique-se.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação'

AS disposições em contrário.

encaminhamento
I

A!t. 3" -

.A!t. 4o

Art. 5o - Revogam-se

Registre-se,

Publ ique-se,

Cumpra-sê.

»

í

ITAITUBA PA, 20 de Dezembro de 2019

TE EIRA PINHO
P DE EDUCACAO

GESTOR DO CONTRATO

;

AMI
EUNDO

»
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