
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EOUCAÇÃO

DE S IGNAçÃO DE ErSCÀr DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

\>

Portaria n"

e

Contrato d". 20190323
Rêf. Procêsso no. PREGÃO N" 071/2019-PP
Objeto CoÍrtratual: Aquisição de peÇas automotivas,
gatóçicletas para suprir as necessidades do Fundo Munlcj-pal

I

LAMEIRÀ I
execuÇão do

náuticos e
de Educação.

CPE n"
obj eto

»
O(A) ST (A)AM]LTON TEIXEIRA PINHO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, NO USO dC SUAS
atribulÇões 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
MUNIC]PAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE e A C B ACIOLE COM PEÇAS E
SERVIÇOS EIRELE como CONTRATADA. r

RESOLVE:

Art.
338.807 .002-49,
contratado.

Designar o (a) servidor (a) MANOEL
para acompanhar e fiscalizar a

Art. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

T - zefar pelo Íief cumprimento do contrato, anotando em registro .'
lioprio toaãs à" ocorrências à sua execuÇào, delerminando o quã for D
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submpter aos seus superiores, em tempo hábj-l-, as decisões e as
providências que u1trapassalem a sua compêtência, nos termos da 1ei;

II - avaliar, contlnuamente, a qudlidade dos serviçqs prestados e/ou
materiaj-s fornecidos pefa CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicaÇão das penalidades legalmente
estabelecidas;t

III- atestar, formafmente, nos autos dos processos, as notas f.iscais
relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

»I

encami nhamen to

A!t. 3" -

ao Einanceiro

Dê-se ci-ência

para pagamento.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.
!t

disposições em condrário.

ITA]TUBA PA, 20 de Dezembro de 2019

TE XEIRA PINHOAMI
FUNDO ICI A], DE EDUCAÇÃO

Art. 4" Esta Portaria

À!t. 50 - Revogam-se as
It

hegistre-se,

Publique:se,

Cumpra- se .
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