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FUNDO MUNICIPAL OE EDUCAçAO

DESIGII.IAçÃO DE EISCÀT DE CONTRJATO

Portaria n"
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Designa setvidor para acompanhar
fisaalizat a execução rdeste contrato'

e

conforme
o Fundo

Contiato n". 20790326
nãi.tpro""tso no. PREGÀo N' 081'/2019-PP

.-pfeto contratual: Aquisição de 
^mobi-Iiários

úrrni.ipul de EducaÇão de Itaituba/PA'

de sal-a de aula,
FNDE, Para atender

o (a ){ . sr (a ) AMTLTON TEÍXErRA PrNHo' SECRETARTO DE EDUCAÇÃO' no uso de suas

atribuiÇÕes Iegais, tt""iátitrrao' o ai"po"io no art' 67 da Lei 8'666' de

2L de junhrro de l'*,--;--; t:l:!:-liJ 
-de'contrato entre a(o)EUNDO b

MUNrcrpAL DE EDUCAÇíó,-'.o*o CoNTRATANTE L ptrlenr INDUSTRIA E CoMERCIO DE

MOVEIS EIRELI como CONTRATADA'

RESOI,VE:
I

A!t. 1o
338.807 .0a2-49,
cont ratado .

Art.

Designar o (a)
para acomPanhar

servidor (a) MANOEL

e fiscalizar a
LNIE]RA , CPE N"

execuÇão do obl eto

20 - DetermÍnar que o fiscal- ora designado deverá:

zelar pelo f iel' cumprimento do contrato' anotando em registro
todas as ocorrência3 à sua execução' determinando o que for

io à regularização ãas faltas ou dos defeitos observados' e'

aos seus "rp"ttott", 
em tempo háb11' as decj-sõe-s ' 

e as

ciaq gue urtrapassar;;-á =;; compátência' nos termos da rej-;

I_
próprio
necessár
submeter
prov idên

riI - avaliar, continuamente, a qualidade
mateiiais fornecidos peJ-a CoNTRATADA' em

onluto do contrato, e durante o seu periodo
própo. a autoridade superior a aplicaçào
estabelecidas;

dos serviços Prestados e/ou
periodicidade adequada ao

áe val- idade, eventualmente,
das penalidades legalmente

!r
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III-
!

atestar, formafmente, nos autos dos processosr as notas fiscais
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tl , - ^ /arr âôs materiais fo
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:. "::";Í::"::i::'3::"J:;J:"'"'
encamlnnalrrc _^__,..t.\r designado e pu

Àtt. 3o - Dê-se ciência ao servidor

titrt. 4of- E"tu Portaria entra em vigor na data de

Art. 5o - Revogam-se as disposiçÕes êm contrário'

Registre-se t ,

Publique-se '
rl
b"*Pt"-"t '

rnecidos, antes do

blique-se '

sua Publicação '

TTATTUBA - p», 21 de Dezembro de 2019
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