
Portaria no

DESIG1IÀçÃO DE EISCÀ;L DE CONER,ATO

Designa servidor PaÍa acomPanhat
fiscaTizar a execução deste contrato.

petró1eo para suPrir a
Sociaf, EducaÇão, Saúde e

e

Coatrato n", 2 019 015 4

Rêf. Procê8so no. PREGÃO N" 021/2a19-PP
' jeto Contratual: Aquisição de derivados de
Vámanda das Secretarias, Eundos de Assistência
Municipio de Itaituba

o(a) sr(a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atrlbuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2l de junho de L993, e a cel-ebraÇão de contlato entre a (o) FUNDO

MUNICIPAi DE EDUCAÇÃO, Como CONTRATANTE E A C B ACIOLE COM PEÇAS E

SERVIÇOS EIRELE como CONTRATADA.

RESOI,VE:

Àrt. 1o
338.807.002-49,
contratado.

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acompanhar e fiscalizar a
LAMEIRA I

execuÇão do
CPE no
obj eto

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

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em regj-stro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necãssário à regularização das faftas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superj-ores, em têmpo hábil, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela coNTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
prápo. a autoridade superior a aplicação das penalidades l-egal-mente
estabeleci-da s;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais

Ra.-

ROD TBÀNSA},IAZONÍCA SN

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

rÚr,roo ututttctpAL DE EDUcAçÃo

refativas aos serviços prestados e'lou aos materiais
ãncaminhamento ao Financeiro para pagamento'

Art. 3o - Dê-se ciência ao servidor designado e

Àrt. 40 - Esta Portaria entra em vigor na data

fornecidos, antes do

publique-se.

de sua publicação.

Àrt. 5" - Revogam-se

Registre-se,

Pub l ique - se ,

Cumpra-se.

as disposições em contrário '

AMI LT IXEIRA PINHO

FUNDO MUN PAL DE EDUCAÇÃO
DO CONTRÀTOGESTO

Fl.-
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ITAITUBA - PA, 10 de Abril de 2019
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