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Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

rÚúoó r'luHrcrPAL DE EDUcAçÃo

orsrei.laçÃo DE FrscAr DE CONTRiATO

Designa servíd.or para acompanhat e

fiscâlizar a execução deste contrato'

»

Portaria no

Contrato rL". 201-90324

i..ilirt""".so n" ' PREGÃo N" 071/2019-PP
;;;;.; contratuar: Aquisição a1 

. PeÇas

\íotocicletas para suprir as necessidades do
automotivas,

Fundo Muni-cipaI
náuticos e

de EducaÇão. i»

o (a). s1r:lryll'^?l -r'r.:"":n.r,'.1::, "'""'11";11'." 
;'i_i:.".'^Si"á.T"i=8.3ãul"ã3

atribuiÇões Iegals,
2rdejunhode'9;ã'"t;"-;-cer1n-11i-aJ--de'-contratoe-ntrea(o)EUNDo

MUNrcrpAL DE EDUCAÇ;;,-'"oão êor'rineteNte't J-' c DE oLrvFrRA ETRELT - ME

como CONTRATADA '

RESOI,VE:

'itrt . 1o
338 . 807 .002-49,
contratado.

Designar o (a)
para acomPanhar

LAMEI RA

e xe cuÇ ão
, CPE NO

do obj etoservidor (a) MANOEL

e fiscalizar a

A3t.20-Determinarqueofiscaforadesignadodeverá:

\./ Í - ze]]ar peJ-o fiel cumprimento do contrato' -1::::::t 
em registro

próprio todas "" -otottãntiuã 
à -"Y1 

Â"t"l'çao' determinando o que for

necessário . . 
" 

q,,"""'"i..,.uià o 
-au" 

rartas-.. "u-.áos 
defeitos observados, eI

submeter aos ""';'- ";;:;1t;;;' "1 ^-tt^po 
hábif' as decisões e as

i,ã.,iac.,"iu" o'''u .'it'iJ5;;'-;;;-á "" ';;;ãú'''iu' "o" termos da lei;

II - avaliar, continuamente' a q-ua-Iidade dos serviçds' preslados e/ou

materiais rotnt"iàJ"'-'ptit 
--CoútnorÀort'"" 

"* 
p"eriodicidade adequada ao

obieto do contrato' e durante " "':,1i1t-'^1' 3:="X'"'"i11";r.i§'l;ãlTillt:
;;áô; a autoridade superior a aprrudçaw

estabelecidas i

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

rerativas "o" "tt"iãos 
prestados tZo' 

-ãã"-*ãtãriais fornecidos' antes do

Ih
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Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE EOUCAçAO

!t
encaminhamento

Art ' 3" -

A!t. 4" -

ao Einancei-ro

Dê-se ciência

Esta Portaria

»

Art. 5 Revogam-se as disPosições em contrário.

para Pagamento.

ao servidor designado e publique-se'

entra em v!-gor na data de suÊ qublicação'

I TAI TUBA PA, 20 de Dezembro de 2019 h'

AMI L XElRA PINHO

FUNDO MUN AI IDE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRÂTO

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.
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