
Portaria no

Estado do Pará
Governo M unicipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESIGNAçÀO DE FISCÀI DE CONTR,ATO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execuÇão deste conLrato.

l.impeza, h ig j,ene, utensíl i cs
dos l'undôs e Secrel-er Las ric

Contrato n". 20180128
Ref. processo no. PREGÃO N" 013/2018_pp

. objeto Contratual: Aqulsição de proclutos de
Lrlomésticos e outros para atender a demanda

Municlpio de I t a ituba

o{a) sr (a)AMTLTON TETxETRA PrNHo. sECRETARTo MUNrcrpAL, no uso de suasatribuaÇÕes legais. considerando o disposto no art. 67 dâ Lei g.666, çte2l de j unho de L993 , e a cerebração de côntrato entre a 1o ) !'uNDo
MUNICTPAL DE EDUCAÇÀO, como CONTR.qTANTE e JONALDO p. RODRTGUES ErRiLr-plE
como CONTRATADA.

RESOLIE:

Àrt.
I l! r.:'/l- ,r_') /r rl

conLrat.tcio.

Designar o (a) servrclcr (a) MANOEL
para acompanhar c fiscafizar a

LAME I RA
execução

CPF rI"
cb j etocio

Art. 2' Determinar que o fiscal ora desj,gnado deverá:

IIi- aiestar, formalmente, r.rôs auL,os dos processos. as notas fiscats

I - zelar pelo fiel- cumprimeni-o do contrato/ anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularização das faicas ou dos defeitos obser,..adcs, e,
submete:: aos seus superiores. em tempo hábi-1, as ciecisôes c às
proviclências que ultrapassarem a sua aompeLência, nos termos da l-ei;

II - avaliar. continuamente/ a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornec.idos pela CONTRATADA, em perioCicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade, ever'tLuairnente,
propor: a autoridade superior a aplicaçào das penalidades legalmente
estabeleci.das,'

á-ÍrQX



Art. 30 - Dê-se ciência

Art.4o - EsLa Porraria

Art.5" - Revogam-se as

Registr:e-se,

Pubiique-se,

Cumpra-se.
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AMILTON TEIXEIRÀ PINHO
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GESTOR (A) DO CONTRATO

-l

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação,

disposiçÕes em contrário.

12 de

relatívas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Financeiro para pa jaÍnento.

MarÇo
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