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Esádo do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EOUCAçÃO

DESIGIIÀçÂO DE FISCàT DE CONTRÀTO

Desiqna servidor Para acomPanhat
fiscaLizar a execução deste 'contÍato,

e

Contrato n". 20190299
Rêf,. Ploêesso no. PREGÁO N' 069/2019-PP
objeto Contratual: Aquisição de equipamentos de eletrodomé Sticos,

v elet roe letrônicos, informática e moveis pala escrítório para atender a

demanda do Eundo Municipal de Educação'

O(a) ST (a)AMILTON TEIXEIRÀ PINHO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, NO USO dC SUAS

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

)t de junho ãe lgg3, e a cefebraÇão de Contrato entre a (o)EUNDo

üõT'TTôTPEí DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRÂTANTE E BARBOSA DA SILVA COMERCIO DE

MADEIRAS LTDA-ME como CONTRÂTADA.

Àrt. 1o
338.807 .002-49,
contratado.

RESOLVE:

Designar o (a) servidor (a) MANoEL

para acompanhar e fiscalizar a

LAME IRA
exe cução

, CPE no
do obj eto

Àst. 2" - Determinar que o fiscal ora desi-gnado deverá:

I - zefar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrênciaÀ à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados' e'
submeter aos seus superiores, em tempo hábi], as decisões e as

lrãrriaer,.i.s que ultrapassarem a sua compétência' nos termos da 1ei;

II - avaliar, cont.inuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou

materiais fornecidos peta COúfnafÀla, em periodicj-dade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventualmente'

;;á;;r a autoridade superior a apiicação das penalidades regalmente

estabefecidas;

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

Ftô__
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rúiôõ üur.ircrprl oe eoucrçÃo

relativas aos serviços prestados ti:1L-::" materíais fornecidos' antes

:;;il;;;^;t,io uo rinanceiro para pasamento'

À!t.3"-Dê-seciênciaaoservidordesignadoepublique-se.

Art.40-EstaPortariaentraemvigornadata-desuapublicação.

À!t. 5" - Revogam-se as disposiÇões em contrário'

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA - PA, 18 de Novembro de 2019

AMIL TE IRA PINHO
DE EDUCAÇÃOEUNDO MUN AI

GESTOR (A) DO CONTRATO

do

Fta._
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