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Governo Municipat de ltaituba

FUNDo MUNICIPAL DE EDUcAçÃo

ousreraçÃo DE FrscAL DE coNTRÀTo

Designa servidor para acônpanhar e
fiscaLizar a execuÇão deste conttato.

Contreto n'. 20190300
Ref. Processo no. pREGÃo N. 069/2019-pp
objêto contratual: Aquisição de equipamentos de e r-etrodomést.icos,\z efet roelet rônicos, informática e moveis para escritório para- atender a
demanda do Fundo Municipal de Educação.

o(a) sr (a)AMTLTON TErxErRÀ prNHo, sscRrtÁRro or eoucaçÃo, no uso de suasatribuições legais, consi-derando o disposto no art. 67 da rel g.666, de2l de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o) EUNDO
MUNrcrPAr DE EDUCAÇÃO, como CONTRÀTANTE e TSA - coMERCro DE ELETRO-
ELETRONICOS EIRELI como CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 10
338 . 807 .002-49,
contratado.

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

LAME ] RA
execução .do

CPE no
obj eto

À!t. 20 Determinar que o fiscal ora designad.o deverá:

f - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registropróprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularização das faftas ou dos defeitos observaáos, el
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materi-ais fornecidos pefa CoNTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de vátidade, eventuarmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penaridades legalmente
estabel-ecidas;

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

FlB.
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Portaria no ... .,...,.. /



Estado do Pará

,ti["Jl'1Ilê]if t,oEJfà'l8Ã"

rer.ar ivas aos serviço:"::i::"S::.'#;.f:;.§ater 
iai s rornecidos'

encaminhamento ao hLl

À!t. 3o - Dê'-se ciência ao servidor designado e publigue-se'

A!t. {" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua public

antes do

aÇão -

À!t. 5" - Revogam-se as

Registre-se,.

Pub I ique- se ,

Cumpra- se '

disPos içÕes em contrário '

ITAITUBA - PA' 18 de Novembro de 2 019

AMILTO IBA PINHO -
DE EDUCAÇAO

E

EUNDO MUNI
GESTOR (A) DO CONTRATO
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