
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

DESIGNAçAO DE FISCAÍ, DE CONTRÀTO

,es.i çrn a ser-.ztoor pard eccfipani)ar
iiscalizar a exêcuÇáo deste contrato.

limpeza, higiene. uLcnsÍl ios
dos l-uncios e SecLetarias dc

Contrato n". 2 018 014 0
Ref. Procêsso n". PREGÀO No 013/2018-pp
Objeto Contratual: Aquisição de produtos de
domesticos e outros para atender a demanda
Munrcipio de Itaituba

O (a) ST (a)AI"{ILTON TE]XE]RA P]NHo, SECRETAR]o IVIUNICIPAL,
atribuiÇÕês legais, considerando o disposto no art. 67
2i de j unho de 7993, e a celebração de Contrato
MUI.JICIPAL DE EDUCAÇÀO, Como CONTRATANTE e S À3UIAR
CONTRATÀDh.

no usc cie suas
da Ler 8. 666, de
entre a (o)EUNDO

DA SIL\.iA como

Art.
333.80? . A )2.-49,
ccn*!Ial,ad().

RESOLVE:

Designar o (a) servidor (a) MANOEj,
para acompanhar e fiscafizar a

LAME I RA
execuÇão

, CPF no
do ob j eto

Art-. 2" Determj-nar que o fiscal ora desi-gnado deverá:

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscats

I - zelar pelo fiel cumprimenLo clo contrato, anotando cm registroproprro tocias as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que fcr
necessár:io à regularizaÇão das faltas ou dos defei::os obser,.,aics, elsubmeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e asprovidê,ci as que ultrapassarem a sua competência, nos termos da leí;

rr - avariar, continuamenter a qualidade dos serviços prestados e/oumateriais fornecidos pela coNTRATADA/ em periodicidade aclequada ãoobjeto do contrato, e dul:ante o seu período cle validacle, everr:u.-1lmen-!e,propor a autoridade superior a aplrcação das penaliclarles leoafmen-re
estabelecr.das;

,F"Eà
f



Estado do Pará
Governo M unicipal de ltaituba

FUNOO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

relatlvas aos serviços prestados e,/ou aos materiais
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art. 3' - Dê-se ciência

Art. 4o - Esra Por raria

Àrt. 5" - Revogam-se as

F.egistre-se.

Pubirq,lg-5s,

aurnpr:a-se.

ao servidor designado e publique-se

entra em vigor na data de sua publicação.

disposiçÕes em contrário.

ITAITUBA

fornecidos, antes do

PA, 12 de Março cie 2013

AMILTON TEIXEIRA Pl NHO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO
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