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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

DESIGNÀÇÁO DE FISCÀT DE CONTRJATO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscaLizar a execução deste contrato'

;

:t

Portâria n"

e

Contrato n". 20190325
Ref. Procêsso no. PREGÃO N" 071/2019-PP
-bjeto Contratual: Aquisição de peÇas

Yíotocicl-eta§ para suprir as necessidades do
automot ivas,

Eundo Munic j-PaI
náuticos e

de Educação.

, CPF no
do obj eto

\}

O(A) ST (A)AMILTON TEIXEIRA PINHO' SECRETÁR]O DE EDUCAÇÃO' NO USO dE SUAS

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

71 clê iunho de L993, e a celebração de Contrato entre a (o) EUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, como CONTRATANTE e NORIE ELETROI DIESEL COMERCIO

DE PECAS E ACESSORIOS LTDA COMO CONTRATADA.
.f

Art. 1o
338.807 .002-49,
contratado.

RESO].VE:

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acomPanhar e fiscalizar a
LAME I RA

exe c uÇão

1ê!t. 2" - Determinar que o fiscal ora designado deverá:
i\,' I - zeLar pelo fiel cumpri-mento do contrato' anotando em registro

próprio todas as ocorrênciaà à sua execução, determinando o que for
necãssário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, ê,

submeter aos seus supãriores, em tempo hábif' as decisões e as

p.ã"iáÀt.i.s que ultrapassarem a sua cgmpetência, nos termos da fei;
r.fl
ÍI - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou

materiaisfornecidospelaCoNTRÀTADA,emperiodicidadeadequadaao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventuafmente'

;;á;". a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
ãstãberecidas;

+

'itt- "t."tur, 
formalmente, nos autos

relaiivas aos serviços prestados e/ou aos
dos processos/ as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do

»

Fls._
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Esttdo do PaÉ
Governo MuniciPal de ltaituba

rÍiôô'üur.irqPal oe eoucrçÃo

t

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento'

â,!t. 3o - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se'

c; ror na data de sua Publicação'
Lt. n" - Esta Portaria entra em v1g

Art. 5" - Rêvogam-se as disposições êm contrário'

Registre-sel
riurrique-se,

CumPra-se.

Pl., 20 de Dezembro de 2019 h
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ITAITUBA

AMlL T ÍXEIRA PINHO

FUNDO MU PAL IDE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO .
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