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Portaria n"

DESIGNAÇÀO DE FISCÀI DE CONTRÀTO

Designa servidor paÍa
aconpanhar e f iscaf izar
a execuÇão deste
contrato,

Contrato n'. 20200331
Ref. Procêsso Ílo. PREGÃi ELETRÔNICO N" 021l2020-PE

objeto contratuaf: Aquisição de materiais espoÍivos e diversos para atender

a demanda do Fundo Municipal de Educação

O(a) .Sr(a) AMILTON TEIXETRÀ PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃo, no uso de suas atrj-buições legais, considerando
o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, e a celebração de Contrato entre a (o) FUNDO
MUNICIPAI DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA, COMO CONTRATANTE
PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRf,LI - EPP.

RESO],VE :

Àrt.
CPF n"
execução

1" - Designar o (a)
338 . 807 .002-49, para
do objeto contratado.

servidor (a )

a companha r
MANOEL LAMEIRA,
e fiscalizar a

AÍt. 2o
deverá:

Determinar que o fiscal ora designado

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando
em registro próprio todas as ocorrências à sua execução,determinando o que for necessário à regularização dasfaltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seussuperiores, em tempo háb11, as decisÕes e as providênciasque ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviçosprestados e/ou mater.iais forneciaos pela CONTRATADA, ;;periodicidade adequada ao objeto do càntrato, e d.urante oseu periodo de validade, eventualmênte, propor aautoridade superior a aplicação das penalidadeslêgalmente estabelecidas;
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D€

o

IIf- atestar, formalmente, nos autos dos process
as notas fiscais relativas aos serviços prestados e /o
aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao

Einanceiro para Pagamento.

Art.
publique-se.

À!t. 40
publicação.

Àrt, 5o

Dê-se ciêncía ao servidor designado

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Revogam-se as di-sposl çõe s em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

I TAI TUBA PA, 02 de OUTUBRO de 2020

AM ]XEIRÀ PINHO
>LLt(81tl, ICIPAI DE EDUCAÇÃO

DO CONTRATQ
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