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Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

rúruoo ruutttctPAL DE EDUcAÇAo

DESIGNÀçÃO DE FISCàT DE CONTBÀTO

Designa servidor paÍa acoÍnpanhar

fiscalizar a execuÇão deste contrato'

Contrato tt" ' 20190259
;;:-;;;"""so no' PREGÃo N' os4/2019-PP

ôI:"to- co"tratuar: Aquisição. de material para

\dara suprir u= nt"t""idades do Fundo Municipal
decoraçao e

de Educação.
ornamentaÇão

, CPE no
do obj eto

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO' SECRETARIO MUNICIPAL' no- l1so de suas

atribuiÇões legais, "áJ"ià"i"rrao 
o ai"no"trl'"" ltt' 6? da Lei 8'666' de

2r de junho de 
"ü;"-;--; ::l:!:::àJ""'i''- contruto -:lt:" 

a (o) FUNDC

MUNTcTPAL DE EDUCAÇA;'-'toÀo õo^'Ro'e"n " *i"* coMERCro DE VARTEDADES

EIRELI como CONTRATADA '

RESOLVE:

Designar o (a)
para acomPanha r

servicior (a ) MANOEL

e fiscalizar a

LAME I RA

execuçãoArt. 1o

338 .8Or .002-49,
contratado.

A!t.20-Determinarqueofiscaloradesignadodevera:

. T - zeLar pelo fiel cumprimento do contraco' anotandÕ em regisEro

-o'óoiio todas as o.ã"ãn"iul à -'Y? :;';;;;;; 
ãele:lilar-tdo o que ror

necãssário a t"gtr-""til'iàí-aut rurtus""ã"u*'Jé" a9rui13t 
'observados' 

e,

submeter aos ".r"_ "rrp..iores, "1 ^!.^n" 
hábiI, u,=,--_!".t"u"" t as

providêncÍa" qt-'" t:ittJiàttutu' u "uu "o'ipãJencia ' 
nÔs termos da 1ei;

II - avaliar, cont inuamente '--a- -Qualidade 
dos serv:-ços' prestados e/ou

materiais totr't"iJJ"' ptit--tott*ai-Ào3-'tã fLriodicidade adequada ao

obieto do contrato' e àurante o tt: ptttJà i" 
-"ur ida-de' evenLualmente'

prápot a autoridaâe superior u upriàçã àut penal;dades leqaLmente

estabefecidas;

rrr_ atestar, formalmente, nos,autos dos processos, as notas flscais

relativas.o"u",.,iõãsprestados"zo,-ãã"'áãtãiiui"fornecidos,antesdo

ROD TRA



s*rríifit",i#ir,*li"

encaminhamento

A!t. 30

ett. 4"

Art. 5o

ao Einanceiro Para Pagamento

Dê-se ciência ao servidor desrgnado e publio-ue-se '

Esta Portaria entra em viqor na data cle sua publicação'

Revogam-se as dlsposiÇÕes em contrário'

Registre-se'

Publique-se '

CumPra- se ' de 2 019

ITAITUBA - PA' 30 de Agosto
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