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contratado.

Estado do Pará
côveÍno MuniciPal de ltaituba

rúúôó uunrctPAl DE EDUcAçAo

DESIGINÀÇÃO DE FISCÀL DE CONTR;ATO

construção, h j-dráu1ico 
'

do Eundo Municipal de

Contrato a" ' 20L90292
ããi.-ri""""so no' PREGÃo N' 065/2019-PP

objeto contratual: ãquisiçao de 
. 
materiais de

vef étri.os . airr"."o"' putá atender a demanda

jducação.

o (a) s1t:)ylll:|-"'":'.:H.:'"li:' 
"t'."1"0*1'." ü":.'.t.t^3+"á'T"1";':;qi-iiatribuições Iegars,

2L de junho de 
';'"i;"-;"-;- 

ce:-enraéaã"ã"^-cã"ttuto '-t'l-t'" a (o)FUNDo

MUNrcrpAL DE ",uto;i;; ""ÍnJ 
có-N1útel'rre ã ELETRTCA MANAUS LrDA como

CONTRÀTADA.

RESOI,VE:

LAME I RA

exe cução

e

, CPF NO

do obj eto

A!t.2o-Determinarqueofisca}oradesignadodeverá:

I -'zelar pelo fiel cumprimento do contratoí -ii:::idt 
em registro

Voróprio todas as 
-o.ã-r-rãr'r" iu'" a 

-",11 
ll"t.tçao, determinando o que f or

necàssário a ."q"r-""ri?-.iào--àr" rart.s"ãi,-'ao" d"f"ito" observados' e'

submeter aos ""'"- ""pâtiores ' "Jt - 
itô" hábil- ' t':- ---ot"i"u"" 

t as

providência= qt" t:ittãJà""ut"rn u 
"t'tu "oãpãJet'"lã' "ot termos da lei;

II - avaliar' continuamente' a 
-qualidade 

dos serviços prestados e/ou

materiais ro'n"tiJo'" 
'-pãit -'ôorit*oiltol'-- t- !Ltioai'"iàua" adequada ao

obieto ao contrato]-L àututtu o ""''' ,.#'tiJà áe 
-varioade- eventuarmente'

ptópot u a'totiaãâe superior u upii'tuiã Ju" penalidades regarmente

;staberecidas' ts notas fiscais
III- atestar' formalmente' nos autos dos processos' '

Designar o (a)
para acompanhar

servidor (a) MANOEL

e fiscalizar a

Fl!.-

ROD TRÀNSAMÀZON rca sll

Desiqna setvidor Para acomPanhar

li".áliru, a execução deste contrato'



Estado do Pará
Govêrno Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao FinanceÍro para pagamento.

À!t.. 30 Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

de sua publicação.À!t. 40 Esta Portaria entra em vigor na data

À!t. 50 Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra- se .

ITAITUBA - PA, 18 de Novembro de 2019

AMIIT XEIRA PINHO
FUNDO MUNI AI DE EDUCAÇÃO

DO CONTRÀTOGESTOR (A)

FtE._

ROD TRÀNSAMÀZ ONICA SN


		2019-12-09T10:26:19-0300
	AMILTON TEIXEIRA PINHO:58651977204




