
Contrato n". 20180044
Ref' Processo n". PREGÃO N" 002l20]-B-SRP

.-Objeto Contratual: Aquisição de recarga de gás

-meàicirtul e solda; botijas e cilindros completos'
para suprir a necessidade das Secretarias, Eundos

SociaI, EducaÇão e Município de Itaituba, durante o

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESIGNÀçÃO DE FISCÀI, DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhat
fiscaLizar a execução deste contrato'

de cozinha, oxigênio
e produtos diversos

de Saúde, As sistência
prazo de 12 meses.

Portaria n"

e

O(a) ST (A)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SCRETARIO MUNICIPAL,

àtriU,-riç0." legais, considerando o disposto no art' 67

2l de junho de 1293, e a celebração de Contrato
MUNIC]PAi DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRATANTE E ROSINEIDE DOS

ME como CONTRATADA.

no uso de suas
da Lel 8.666, de
entre a (o)EUNDO
SANTOS COMERCIO-

RESOÍ.VE :

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acomPanhar e fiscafizar a
LAME ] RA

e xe cuÇã o
, CPE n"
do obj etoA!t. 1o

338 .807 .002-49,
contratado.

Àrt. 20 Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pefo fiel- cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrênciai à sua execuÇão, determinando o que for
necãssário à regularização das faltas ou dos defeitos observados' e'
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as

frovidências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - avallar, continuamente, a qual j-dade dos serviços prestados e/ou
materj-ais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventualmente'
piápot a autorldade superior a aplicaÇão das penalidades Iegalmente
estabefecidas;

ROD TRÀNSAMÀZONICA SN



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas
relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos,
encamínhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art, 30 - Dê-se ciência

À!t. 4o - Esta Portaria

Art. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publlque-se,

Cumpra-se.

fiscais
antes do

ao servidor designado e publique-se.

de sua publicação 'entra em vigor na data

drsposiÇÕes em contrário.

I TAI TUBA PA, 29 de Janeiro de 2018

zu'{ILTO XEIRA PINHO
EUNDO PAL DE EDUCAÇÃO

DO CONTRATO(A)

Ft§._
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