
Estedo do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

rúNoo uuntctpel oe eouceçÃo

Portaria no

Contrato n" ' 20190301
Rêf. Procêsso no. PREGÃO N' 069/2019-PP
Objeto Contratual: AquisiÇão de equipamentos .de- . 

eletrodomé sticos '
l-, efetroelet rônicos, informática t *ot"i" para escritório para atender a

demanda do Fundo Municipal de Educação'

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

atribuições f egais, 
"tàr'" ia"iu"oo' o disposto no art' 67 da Lej- 8 ' 666' de

21, de junho de 
'gg:,--ã--à 

cel:b':açao de Contrato entre a (o) EUNDo

MUN]CIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRÂTANT-E . T DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO

EIRELI como CONTRATADA'

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

Designar o (a)
para acomPanhar

RESOI,VE:

servidor (a) MANOEL

e fiscalizar a

a\DE1 h O

do obj eto
LAMEIRÂ

execução

À!t' 20 - Determinar que o fiscal ora designado deverá;

\"" 
r - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em reqistro

próprio todas a" o"ãitettciaÀ à sua ã""""iao' determinando o que for

necessárj-o à ttg'r;;"i;;;ào 
-au" fartas ou 

'dos defeitos observados' e'

submeter aos ".r" 
supãriores, em tempo hábi1, 1" decisões e as

providência" q," t'it"pà="ut"* ' "'" "o*fâfência' 
nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente' a qualidade

mateiiais fornecidos pel-a CONTRATADA' em

obieto do contrato, t à""t't" o seu periodo

;;áô; ; ;;l;;ià"e' suPerior a aPricação

estabelecidas;

dos serviços Prestados e/ou
oeriodicidade adequada ao

áe validade, eventualmenre '
das Penalidades legalmente

III- atestar, formalmente' nos autos dos processos' as notas fj-scais

Fie-

ROD TRÀN SA}4AZ ource stl

DESIG}IÀÇÃO DE FISCàL DE CONTRÀTO

Designa setvidor para acoínpanhaL e

fiscaLizar a execução deste contrato'

XJ



Estado do Pará

,'rffi"Jt'rH,til"if iJ:J$'XBi"

relativas aos serviços
encaminhamento ao t rna

orestados e/ou aos materiais fornecidos'
nãeiro Para Pagamento '

servidor designado e publique-se '

antes do

A!t. 3o - Dê-se ciência ao

A!t. 4o

À!t. 5"

- Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação '

Revogam-se as disPosições em contrário '

ITAITUBA - PA,-18 de Novembro de 2019

AMILT XL IBA PINHO
DE EDUCAÇÃO
CONTRATO

EUNDO MUN

GESTOR (A) DO

Registre-se,

Publique-se,

CumPra-se.

Flr.-

ROD TRANSAMÀz oNlóa stl
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