
Portaria n"

Àrt.
CPE no
execução

DES IGNAÇÁO DE TISCAI, DE CONTRÀTO

Designa servidor Para
acompanhar e f isca 7 iza t
a execuÇão des te
contrato.

Contrato a". 20200319
Rêf. PTOCêSSO NO. PREGÀO ELETRÔNlCO N" OOB/2020-PE

Oiieto Coatratual: Aquisição de materi'ais de expediente para

atendêr a demanda át" Secretarias e Fundos Muni-cipais

iaã".ãar., saúde, Àssistência Social) ê Municipio de ltaituba

O(A) ST(A) AMILTON TEIXEIRA P]NHO' SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

eôucnÇÃo, no uso de suas atribuições legais' considerando

o disposto no art. 67 da I,ei 8'666' de 21 de junho de

iSS3,' . u cefebraÇãÔ de Contrato êntre a(o) FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO DE ITAITUBA' COMO CONTRATANTE TSA_

COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICO _ME

RESOLVE:

1" - Designar o (a)

338.807 .002-49, Para
do objeto contratado.

servidor (a )

acompanhar
MANOEL LAMEIRA,
e f i- scal i zar a

A.rt. 2o
deverá:

Dêterminar que o fiscaf ora designado

1 - zefar pelo fíet cumprj-mento do contrato' anotando

em registro pràprio todas as ocorrências à sua execução'

determinandooquefornecessárioàregularizaçâodas
fal-tasoudosdefeitosobservadosre'submêteraosseus
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências
que u.Itrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRÀTADA' em

periodicidade adequada ao objeto do contrato' e durante o

"", 
periodo de validade, eventuafmente' propor a

autoriàade superior a aplicação das penalidades
legaLmente estabelecidas ;
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IlI- atestar, fornalmente, nos autos dos processo

as notas fiscais ,túti"t= uo" serviços prestados e/

aosmateriaisfornecidos,antesdoencaminhamento
Financeiro Para Pagamento '

Art. 3o - Dê-se ciência ao servidor desígnado

publique-se.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

A!t.5" Revogam-se as disposições em contrário'

Registre-se,

Publique- se,

Cumpra-se.

I TAI TUBA PA, 28 de SETEMBRO de 2020

AMi IRA PINHO

SECRETÁRI O PAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR DO CONTRÀTO
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À!t. 4"
publicação.
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