
Portaria n"

Esta cl.: rio Pará
Governo Municipal de ltaitu ba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESIGNAÇÃO DE FISCAT DE CONTRÀTO

f ..sl ÇÍra servidar para acotn,'lan,lar
t.i:;callzar a e.xecuçâo desae (ralltl:áLo.

Contrato n". 2 018 012 5

Rêf. Procêsso no. PREGÃO N" 019/20.1 8-PP
\rrjeto Contratual: AquÍsição de qeneros
aLencler as necessidadês do Flindc lvllr: lcipal de

OIa) Sr (a)ÀIlILTON TE]XEIRA PINI]C, :JT-IiITARIO |,IUNICIPAL, NO ].]S.- JE SU":S

at-r:-buiçô.:.'. Iegais, considerando O disposto no arl . 61 da Ler E.6b6. .le
2! de 'ru:rhc de 1993, e a celebraÇão de Contrato entre a (o)EUNDO

l,1UN tCipAL DE trDUCAÇÃO, como CONT'RATANTE e C L DA SILVA COI"IERCÍO E

LI.)CAÇÀO E ,iELI ME COMO CONTRATADi\.

RESOLVE:

Art. 1-
:.-..'
-- : ..

Art .

1-
próprr o
Itr::L:s:;át'
sLrbILeLe r'

pi-airaiêll

2' - Determinar que o f isi:aI ora deslgnado deverá:

ztrlar pel-o fiel cumprirnellao do contrato, anotando ettr i:e; strc
tcCas as ocorrências à su,: execuÇão, determinando '' g';Ê í r
io ;) regularizaÇão das f all,as ou dos cief eicos obser\"ldcs,

jios seus superiores. em tempo hábiI, as decisÕes e 'lsc.ls que ultrapassarem a sue compêtência/ llos termos ia 1el;

II - l;:aIiar, contínuamente, a r:ualidade dos serviqos Dresl,ados e/ou
materiais Íornec j-dos pela coN'iRA1 l\i)A, em periodicidade a'1.'llada ic
objeto do arontrato, e c.lurante o se,"t !reIÍodo de valiciade, everrr .LA!!f,entr-j/

p, ápor a autoridade superior a al ,.r cação das penaJ idades -ia tne' r e

est.rbelec i ia s,'

t

\@



Estad o cio Pará
Governo Municipal de ltaitu ba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

e:t,:aninha:":nto ao Einanceiro para paEamento.

Art. 3' - Dê-se ciência ao servidor designado e pubLique-se

Art. 4o - Esta Portaria entr:;l el' -.'iqor na lata Ce sua publ:

Art. 5" - Revogam-se as clispJs j..-r:ês eÍr ccntrárta.

Reqrs:,r.r-Se,

Pub !::J r.j-Se,

CumP r.' -:,:.

AM]],TO
FUNDO MUN 1C ]

GESTOR (

ITA]TUBA

,, ot u orltrr.Áo
. CONTRAl O
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