
Portaria n"

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

DES]GIIÀÇÃO DE FISCAT DE CONEBÀEO

Designa servidor PaÍa acomPanhar
fiscafizar a execução deste contÍato'

de cozinha, oxigênio
e produtos diversos

de Saúde, Assistência
prazo de 12 meses.

RESOLVE:

e

Contrato n"' 20180048
Rêf. Processo no. PREGÃO No 002l2018-sRP

\-/Objeto contrêtuêI: Aquisição de recarga de gás

meáicinaf e solda; botijas e cillndros completos'
para suprir a necessidade das Secretarias' Eundos

iocial, EducaÇão e Municiplo de Itaituba/ durante o

o(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO/ SCRETARIO MUNICIPAL' no uso de suas

atribuições Iegais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

,i- á. junho âe úô;, e a celebração de Contrato entre a (o) EUNDO

MUN]CIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRÂTANTE E ITAITUBA COMERCIO DE GÁS LTDA

EPP como CONTRATADA.

Art. 1o
338.807 .A02-49,
contratado.

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acompanhar e fiscalizar a
LAME IRA

exe cução
, CPE N"
do obj eto

À!t. 2' - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrênciai à sua execução, determinando o que for
necãssário à reguJ-arização das faltas ou dos defeitos observados, er

submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisÕes e as

providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
mater.iais fornecldos pela coNTRATADA, em peliodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de val-idade, eventualmente,
prápor a autoridade superior a aplicação das penafidades legafmente
estabel-ecidas;
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III- atestar, formalmenter nos autos dos processos, as.notas
relativas aos serviços prestados e/ou aos materials fornecidos'
encaminhamento ao Financeiro para pagamento'

Art. 3" - Dê-se ciência

àrt. 40 - Esta Portaria

A!t. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

fiscais
antes do

ao servidor designado e publique-se.

de sua publ j-cação 'entra em vigor na data

disposiçôes em contrário.

] TAI T UBA PA, 29 de Janeiro de 2018

AMI LT T XEIRA PINHO
FUNDO TCIPAL DE EDUCA

G TOR (A) DO CONTRATO
ÇÃo
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