
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EOUCAçÃO

DESTGNAÇÀO DE FISCÀL DE CONTRÀTO

Designa servidor para aconpanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato,

e

Contrato n". 20180082
Rêf. Processo no. PREGÃO N. 008/2019-SRp
Objeto Contratual: Aquisição de materiais de expediente e diversos para

vatender a demanda do Fundo Municipal de Educação de Itaituba

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRÂ PINHO, SCRETARIO MUNICIpAL, no uso de suas
atribuJ-ções legais, considerando o disposto no art. 67 da Leí 9.666, de
27 de junho Ce 1993, e a celebração de Contrato entre a (o) EUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Como CONTRÂTANTE e TER]LENE s]MoES AGU]AR - ME
como CONTRATADA.

RESOLVE:

Àrt.
338. 807 .002-49,
contratado.

Designar o (a) servidor (a) MANOEL
para acompanhar e fiscal-izar a

LAME I RA
execuÇão do

CPF n"
obj eto

Art.2o Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zel"ar pelo fier cumprimento do contrato, anotando em registropróprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que fornecessári-o à regularizaÇão das fartas ou dos defeitos observados, e,submêter aos seus superiores, em t.empo hábil, as decisôes e asprovidências que urtrapassarem a sra co*pátência, nos termos da rei,.
II - aval-iar, continr,:mente, a qualldade dos serviços prestados e/ounateriais fornecidos pela coNTRÂTÁDA, em periodicidade adequada aôobjeto do contrato, e durante o seu periodo áe varidade, eventuar-mente,propor a autoridade superior a apricação das penalidades legalmentees tabelecidas;

fII- atestar, formalmente, nos autosrefativas aos serviços prestados e/ou aos
dos processos, as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do

DF
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e publique_se.

Àrt. 4" - Esta Portaria entra em vigor na ciata de sua publicaÇão.

Àrt. 5" - Revogam-se as dlsposaÇões em contrário.

Regi stre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA PA, 15 de Fevereiro de 2018

AMIITON T PINHO
EDUCAÇÃOFUNDO MUNICIPA],

GESTOR (A) DO ONTRATO
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