
Estado do pará
Governo Municipat de ltaituba

FUNDO MUN|C|PAL DE EDUCAçÃO

Portaria no

DESrG:NÀçÃO DE FrscÀI, DE CONTBÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar d execuÇão deste contrato,

e

Contrato a". 20L90293
Ref . processo no. pREcÃo N" 065,/201"g_pp
Objeto Contratual: AquisiÇão de materiais deel-étricos e diversos para atender a demanda
EducaÇão-.

construÇão, hldráulico,
do Eundo Municl-pa1 de

RESOI,VE:

Designar o (a) servidor (a) MANOELpara acompanhar e fiscalizar a
IAMEIRA

execução do
CPF no
obj eto

À!t. 2" - Determinar que o fiscaf ora designado deverá:
r - zefar pe10 fiel cumprimento do contrato, anotando em registropróprio todas as ocorrênciaÀ à sua execuÇão, determinando o que fornecessário à regurarizaÇão das far-tas ou dos defeitos observados, e,submeter aos seus superiores, em tempo hábi1/ as decisões e asprovidênclas que u]trapassarem a sua competência, nos termos da lei;
rr - avafiar, continu_amente, a qualidade dos serviços prestados e/oumateriais fornecidos pela CONTRATÀDA, em periodiciàade adequada aoobjeto do contrato, e durante o seu periooo áe vari--o-a-ae, eventuar.mente,propor a autoridade superior a aplicação das penalidades J-egalmenteestabelê'ôidas,.

rrr- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as nolas fiscais

FlB.

ROD TRÀNSAMJSZONÍCÂ SN

Àrt. 10
338.807.002-49,
contratado,

O(A) ST (A)AMIITON TEIXEIRÂ P]NHO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO/ NO USO dE SUASatribuições legais, 
^considerando o disposto no art. Of au lei g.666, de2L de junho de lZ9:, e a celebraião de Contrato entre a (o)FUNDOMUNTcTPAL DE EDUCAÇÃO, como coNTRATANTE e coNsrRUEERRO ETRELT-ME comoCONTRATADA.
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:::::":r.#:;. "::';Í::"::i::"3::"í:;j:;rte 
r ia i s f ornec ido s' ante s

l"i' 3o - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se'

À!t' Áo - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação'

Al:t' 5o - Revogam-se as disposiÇóes em contrário'

do

de 2019

Reg i stre - se '

PubI ique - se '

CumPra-se '

ITAITUBA - PA' 18 de Novembro

AMITTON
!'uNDO MUNI

ÍDA PINHO
ti-epuceçAo
CONTRATO

CI PAI,

GESTOR (a) Do

Fl§.-
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