
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaitu ba

FUNOO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

la:

DESIGNÀçAO DE FrSCÀr DE CONTBÀTO

DL.s-içrra servidor para a cclnpa nne r
f :.scaf izar a execuçâo desae cont,r.áto.

Contxato n". 2AlB0l22
Ref. Processo n". PREGÃO N" 019/2018-PP

Çb1eto Contratual-: Aquisição de o{rneros
á L.n.ler a.:; necessidades do Fundo i.{l: r, L.i:.i pa1 de

e

O(à) Sr(a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SCRETARIO MUNICIPAI,, no uso de su;-rs
aLribuiçô,::-: legais, considerando c, ,lisposto no art. 67 da Ler 8.666, c,).e

2l cie ; urho de L993, e a celebraçâo de Contrato entre a (o) fUNiro
MUT]IC]PAI, ]E EDUCAÇÀO, Como CONTP.Z-TÀNTE e J. J. S. DE SOUSA_I,1E CC]I]C,

:._r'. l'I P.Ai'1\ ).j, .

RESOLVE:

Art. 1'
3 Jtr . f.ir i. L t-4r,
col t la l..L:l , .

Designar o(a) ser:i. j.dor (a) MANOEL
para acompanhar: c flscalizar a

LAME I RA

execuÇão Lr()

,i;.i L.'
t,lr t i:: :

Art. 2' - Detêrminar que o frscaL ora designado der,erá:

v I - ;:eLar pelo fiel cumprimellio do contrato, anotando em r:egistLo
pr:opr:1o tcias as ocorrências à sua execuÇão, cieterminancio o que fcr
necessári. à regularizaÇão das f ait-.ts ou dos defeitos observados, e/
submc L er roS seus superiores/ Lempo hábr j , ds o' t s- r o

prorzidências que ultrapassarem a sua competência, nos termos cia lei;

II - a.raliar, conLinuamente, a qualidade dos serviÇos prestados e/ou
materials fornecidos pela coNTRATADA, em periodicidacle adequaca do

ob;etodccontrato,eduranteoseuperiododevalidade,eventualmente'
práp". a autoridade superior: a aplicação das penalidades lecalmente
est-abelecrlas;

Portaria n"
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ercamrnharnento ao Financej-ro para pagamênto.

Art. 3" - Dê-se ciência ao ser,rrCcr designado e publrque-se.

Art. 4'- Esta Portaria entra eÍl .rigor na ciata cie sua pub]rcação.

Art. 5" - Revogam-se as disposiÇÕes em contráric.

Iteg i s I, re-se,

Publiqre-se,

Cunpra -se .

..

IIRA PI NHO

EUNDO MUN 1

GESTOR (

Ão
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