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Contrato no. 202AA332
Ref. Processo n". ?FECÀa

À!t.
CPE n"
exe cuç ã o

Alt.
deve rá :

DESIGNÀçÃO DE FISCÀ! DE CONTRÀTO

1" - Designar o(a) servidor (a)
338.807 ,002-49, para acomPanhar
do objeto contratado.

Designa seLvidar 'Para
acompanhar e f isca f izar
d execuÇão destê
contrato.

MANOEL LAMEIRA,
e fiscalizar a

ELETRÔNICO N. O2T/2020_PE

objêto contratual: Aquisição de materiais esportivos e diversos para atender

a demanda do Fundo Municipal de Educação

O(A) ST(A) AM]LTON TEIXEIRA PINHO, SECRETÁRIO MUNICIPA], DE

EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando
o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de

L993, e a celebração de Contrato entre a (o) EUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBAI COMO CONTRATANTE

S. SCHÀTf,IDER EIRELI - EPP .

RESOLVE:

I - zelar pelo fiel cumprimento do LJnttato, anotando
em registro próprio todas as ocorrênc:j-as à sua execuÇão,
determinando o que for necessáriLr a regularj-zação das
faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus
superiores, em tempo hábil, as de. isce;: e as provl-dências
que uftrapassarem a sua conpêtêrrcia, nos termos da l-ei;

II - avafiar, continuamente,, a qualiciacle ccs serviços
prestadcs e/ou materiais fornecrdos pefa CONTRATADA, em
periodicidade adequada ao objet.o qo conrrato, e durante o
seu periodo de valiCade, eventuâ1mente, propor a
autoridade superior a aplicação das penalidades
legaImênte estabelecidas; r.

atestar,
fiscais

formalnente, 'nos a utos
relativas aos, serviÇos

dos processos,
prestados e/ou

II]-
as notas

DeLermj-nar que o fiscal ora designado



Dê

o
v
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F§\165

aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento
Financeiro para pagament.o.

Art. - Dê-se ciência ao servidor designado
publ i que- se

e

Àrt. 40 - Esta
publ icação .

Portdria entra em vigor na data de sua

t
Art.5" Revogam-se as disposições ?m contrário.

I

Registre-se,

Pub.Iique-se,

Cumpra-se,

ÀMI
SECRETÁR IO

E

GESTOR (A) DO CONI'RATO

ITAITUBA - PA, 02 de OUTUBRO de 2024

EIRA PINI]O
PAL DE }]D'JCAÇÃO

-v.
Rüúica
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