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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNOO MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO

DESIGNÀÇÃO DE TISCAI. DE CONTRÀÍO

DesjErna servidor para acanparra r
f is,.:af izar a execuÇão deste contrátc.

a I irenl lcl3si le,. :.., ri s
ll,J..ri:r:.i,rã(,.

e

Contrato n". 20180724

1r,1ef . Processo n". PREGÃO N' 019/20.1.8-l'P
-ob jeto contratual: Aquisicãc de ('jr.:neros

aL.ender: as necessidades do I Llndo l"1il: ii ipal de

O(a) ST(A)AM]LTON TE]XE]RA PINIIO. I](.IIETARIO MUNICIPAL,

a:rlbu j.cÕe s Legais, considerando o '-tisposlÔ no art' 67

2l oe juriho de 1993, e a ççl3i';'lção de Contrato
MUNICIPAi DE EDUCAÇÃO, COINO COl'IT iT'A'IANiI E E S AGI.]TAR

CONTRATA]À.

Ànt. L "
.

li-1'

RESOLVE:

Desrgnar o (a) serv:dor(a) MANOEL

para acomPatlhar e Elscalizar a
LAME I RA

execução

Àrt.

!-

2" - Determinar que o fiscaL ora designado cie verá:

zelar pelo fíel cumprimento do contratÔ, anotando em reqrstro
tc,cias ãs ocorrênci-as à sua execuÇão, determi-nando Õ que lor
io à regularização das fal[4s ou dos defeitos obse rracios' :-t

.ros séus superíores, Ê i.i: Lempo hábil, <ls decisr'':s e :r:l

arrs que ultrapassarem a siã , ompetência, nos ternr"s : L"I;

lI - avaLiar, continuamente, a tlu;]lidacie dos servrços pre:r:aCos e'lc-ru

materiais fornecicios pe]a CoNTRATADA, em periodicidade adequada ac)

objetodoconLrato,eduranteoseuperíododevalidade,eventualmente'
prápo, a autoridade superior a aplrcação das peualidades legaLrne.te
estabeLec: las;

III- itaestar, formalmente, nos a'-ir-os dos pr!cesso.'q, as rroi: ' : r'sc; s

reLativas aos serviços prestados e/'oLl aos materials fornecidos, arrLe-s ..iÔ

':

6S-rti5



Estado clo Pará
Governo Mu niciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÁO

riispos:, 'r',rs en conLrarlo.

ITAITUBA

('. '

PA, 1 : d-' :'la rr '. .1.

i:1laar:r.irh,lil rll:o ao Einanceir! p'lr'i rr: j rtllÊltÕ

Art.3o - Dê-se ciêncla

Art. 4o - Esra Porrdrld

Art.5o - Revogam-se as

Req -s l t a-se,

Pub.Li(l"re-se,

CurÍ,.p r :r - Se .

ao servr J:r desrgnacio e publique-s-'

ial '.- à

FUNDO MU

GESTOR (A)
AL DE EDUCAÇAO
DO CONTRATO
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