
Esbdo do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

DESICI{AçÃO DE EISCÀI DE CONBRATO

nê<i.ína servidot para acompanhar e
uvoL9't

fiscafizar a execÚÇão deste conttato'

Contrato rt" . 201-90291
R€f,. Procêsgo no. PREGÃO N' 065/2019-PP
ii:"to êontratual: Aqul-sição de materiais de

' ,ráa.i"o" e diversos para atender a demanda
v

EducaÇao.

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

atribuições legais, "án"iau'u"Oo 
o dj-sposto no art' 67 da Lei 8'666' de

21 de junho de lggi, e a celebraÇ-ão de Contrato entre a(o)FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRATANTE E TSA - COMERCIO DE ELETRO-

ELETRONICOS EIRELI como CONTRATADA'

RESOLVE:

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acomPanhar e fiscalizar a

Portaria n"

próp
nece
subn
prov

II - avaliar, continuamente, a qualidade
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em

objeto do contrato, e durante o seu periodo
prápot a autoridade superior a aplicação
estabelecidas i

III- atestar, formafmente, nos autos dos

construÇão, hidráuIico,
do Eundo MuniciPal de

, CPE no
do obj eto

À!t. 2" Determinar que o fiscal ora- designado deverá:

L--zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
rio todas as ocorrênciaé à sua execuçâo, determinando o que for

""ãrio à regularj-zação das faltas ou dos defeitos observados' e'

eter aos seus supáriores, em tempo hábi1' as decisões e as

idências que ul-trapa"uur"* a s"u to*pétêncj-a' nos termos da fei;

dos serviços Prestados e/ou
perj-odicidade adequada ao
de validade, eventualmente,
das penalidades Iegalmente

processos, as notas fiscais

Fls.

ROD TRÀNSAMÀZONICÀ SN

Art: 1o
338 . 807 .002-49,
contratado '

LAME I RA

exe cução



smfi{ffii"iifiÉlrr'*r"

rerativls i::^"::,;Í::"::i::T::"'J:;i:;.lateriais 
rornecidos' antes

ãÀcaminnamento ao EtrterrvY-- 
- ^^-.ri.tôr designado e pubrique-se'

Art. 3o - Dê-se ciência ao servidor

Art- 4o - Esta Portaria entxa em vigor na data de sua publicação'

Alt. 5o - Revogam-se as disposições em contrário'

Registre-se '

Pub I tque - se '

ITAITUBA - PA' 18

do

de Novembro de 2 019
Cumpra-se '

AMILTO XE IBA PlNHO

EUNDO MUN PA! DE eouceÇÃo

GESTOR (A) Do coNTRÂTO

Flô.
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