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Estaclo do Pará
Governo Murricipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESTGNÀçÀO DE FrSCÀÍ, DE CONTRÀTO

a -1. i.men l.ic j os cles I inarlr-rs
ElCucai:ão.

Contrato n". 2 018 012 0
Rêf. Processo n". PREGÀO N" 019/201!l-pp

r ,bjeto Contratual: Aquisição de genêrosv-aLender a:; necessidades do Eundo Municipal de

O (A) ST (a )AMILTON TEIXE]RA PINHO, SCRETARIO MUNICIPA],,
a';r:rbuicÕ::-r Legais, considerandc c lrsposto nc ar:. 67
2l de j L":'.ho de L993, e a celeblação de Contrato
iY,]IJ].J P.I.,- IE EDUCAÇÀO, Como CONT!.ÀTANTE e F DE A
V,'\ilI UDADE - ME como CONTRATAIIA.

Art.
1.. :I L',:-t

:r )rr_, r_.lt r r

RESOL-','E:

Designar o (a) set ;tr:1or (a) MANOEi,
para acompannaa + fiscalizar a

Art. 2"

I - :'.,r,lr pelo f ie1 cunprilner-r '; Co contratc. anoiancir, -n ..,_ isi r --

proprio ti,.r1as as ocorrênclas à s,.r,r execução, del_errnilan,,io .t ri:r t,.r
necessárr. à regulari-zação das fâLias ou dos deteltos obser'.,eC.s, !-,,
submeter .ros seus superiores, enl tempo hábit, as dec j.sôes ê cls
p::cvidêr.: r:s que ultrapassarer. a sua competência, ncs termos Ca lei;

II - :':aIiar, continuamente, a oualidade dos serviços presl..tcios e,/cu
materiais fornecidos pela CONTRÂTi\DA, em periodiciclade adcquacla ao
obieto do trcntrato, e durante o se I :erÍodo de valrciacie, er.'e--. l-r :r.,:::,-,
pr opcl: a autoriclade superiolr ;r at y:, 1 _cação das pena l J daces :1,,, lrrLet. l.e
estabclec r las,'

.r:estar/ formalmente, ncs :rutos dos processos, as nota-: fiscats
,.os serviços prestados e/rl)u aoS materiais f orne ci dos, arLi:e s iic

!i

i..

t
\u':y-,
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enc;r:rinhanrnto aô Financeiro para pagarmentô.

Art. 3o - Dê-se ciéncia ao silr-.rr:l.,r ciesignaCo e publrque-se

/-.

- Ê.

Art.4o - Esta Portaria

Art. 5o - Revogam-se as

iiesisrr::-se,

i)ub- i rre-se,

ilunor., - se .

l ilôl-

AM I LTO
EUNDO MUI

IRA PI NHO
DE E DUCAÇ.1O
CONTRATO

disposir;Õr:s em contrário

] TA]TUBA f-r,, ill -ie '.'., ::.:; ' ,:'
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