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Portaria n"

DES IGNÀçAO DE FISCAI' DE CONTRJàTO

EF--

Designa servidor Para
aconPanhat e Í ísca I izat
a execuçâo des te
conttato.

Contrato n'. 20200330
*"e . ,.o"""so Íto . PREGÀO ELETRÔ|'Jrco N"

Objeto Contratual: Aqui s ição
diversos Para atender a dema

EducaÇão

de materiais
nda do Eundo

02t /2020'PE

esportivos e

MuniciPal de

q

O(A) ST(A) AMILTON TEIXElú PINHO' SECRETÁR]O MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO, no uso dt ;;"; atribuiçÕes legais' considerando

o disposto no art. Zi- a" Lei 8'666' de 21 de junho de

1 qqi, e a ceIêbraÇão de Contrato entre a (o) EUNDO

,ííiárto" or epuceÇao DE rrArruBA' como coNTRATANTE

«NPTOX TX»USTRIA E COMÉRCIO EIRELI ' ME '

Art.
CPE no
execuÇ ão

À!t, 2"
deve rá :

RESO],VE :

1" - Designar o(a) servidor (a)

338.807.002-49,'Para acomPanhar
do objeto contraFado.

MANOEL LAMEIRAI
e fiscalizar a

dos processos,
prestados e/ou

Determinar que o fiscal ora designado

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando

em registro próprio toda§ as ocoi;rências à sua execução'

determinandooquefor..necessárioàregularj.zaçãodas
f altas ou dos def eitos '&servados, e I submeter aos seus

superiores, em tempo hábi-l, as ciecisões e as providências
que ul-trapassarem. q'sua competência, nos termos da Iei;

II - avalj-ar, continuamenl:e, a qualidade dos serviÇos
prestados e/ou materiaj-s fornecidos pela CONTRATADA; em

perir:dicidade adequada ao objelc do contrator ê durantê .o

seu período de validade, eventualmente, propor a

autoridade superior a apiicação das penalidades
fegalmente estabefecidas;

I]I-
notas

atestar,
fiscais

formalmente,
refativas aos

norl autos
scrviÇosAS

rr-s-:LIa >,\ol
>q



()

aosmateriaisforneci.dos,antes.doencaminhamento
Einanceiro Para Pagamento '

Att. 3" - Dê-se ciência
publique-se.

ao servidor designado

Àrt. 4"
publicação.

Esta Portaria entra em viqor na dala de sua

Àrt. 50 - Revogam-se:as dispÔsições em contrário'

Registre-se,

Publique-se,

e

Cumpra-se.

iTAITUBA - PA, 02 de OUTUBRO de 2020

TE EIRÂ PINHO

SECRETÁR IO I l PAI DE EDUCAÇÃO

GESTOR DO CONTRATO
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