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DE S I GI.IAÇÃO DE tr'ISCÀL DE CONTAÀTO

Designa servidor Pata
acompanhar e fiscafizar
a execuÇão deste
contrato.

Contrato n". 20200328
Ref. Processo Íro. PREGÀO ELETRÔNico N' 021l2020-PE

objeto Contratual : Aquisição de materiais esportivos e diversos para atender

a demanda do Fundo Municipal de Educação

O(A) ST(A) AMILTON TE]XE]RÂ PINHO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO, nô uso de suas atribuiçÕes legais, consj-derando
o dlsposto nô art. 61 da Lei 8.666, de 21 de ;unho de
1993, e a celebração de Contr:ato entre a (o) FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITA]TUBA, COMO CONTRÀTANTE BIG
BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTTVO LTDA

RESOLVE : ..

1o - Designar o(a) selvidor (a)
338.807 -002-49, para acompanhar
do objeto concratado.

Determj-nar que o fiscal óra desj-gnado

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando
em registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularlzação das
faftas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências
que uftrapassarem a sua compe.tência, nos termos da fei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecldos pela CONTRÀTADA, emperiodicldade adequada ao objeto do contrato, e durante oseu periodo de validade, eventualmente, propor aaut.oridade superior a apligação das p..,aiidad"s
legalmente estabefecidas,. ?

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos,as notas fiscais relatlvas aos serviços prestados e/ouaos materiais fornecidos, antes do encaminhamento aoFinanceiro para pagamento,

MANOEL LAMEIRA,.
e fiscalizar a
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Dê-se ciência ao servidor designado

Esta Portari-a entra em vigor na data de sua

FLS

PA, 02 de OUTUBRO de 2020
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publicação '

Àtt. 5o Revoqam-se as disPosiçÕes "* .ã*qrrrto'

Registre-se,

Publique-se,

CumPra-se '
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AM XEIRA PINHO
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