
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaitu ba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Portaria no

DES IGNÀÇÃO DE EISCAI, DE CONTRÀTO

ato no. 20790225
Procêsso no, PREGÃO No 037/2019-PP
o Contratual: AquisiÇão de cj-mento
ipio de Itaituba e Fundos Municipais '

Designa servidor Pata acomPanhar
fiscalizar a execuÇão deste contrato'

Contr
Ref.

>j et
Munlc

para

e

atender as demandas do

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL/ no uso de suas

utriUuiqO"= legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

áí- a" 'junho áe !gg3, e a cetebraÇão de contrato entre a(o)EUNDO

MUNIC]PALDEEDUCAÇAo,comoCoNTRATÀNTEeADLOCLoCAÇÃoECoNSTRUÇÃO
EIRELI como CONTRATADA.

Àrt. 1o
338 . 807 .0a2-a9,
contratado.

RESOLVE:

Des.ignar o (a) servidor (a) MANOEL

para acomPanhar e f iscal.izar a
LAME I RA

execuÇão

.tDE

do obj eto

A!t. 2" - Determi-nar que o fiscal- ora designado deverá:

v I _ zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão' deterrninando o que for
necessário à regulàrização das faltas ou dos defeitos observados' e'

submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e as

providências que ultrapassarem a sua competência' nos termos da fei;

IT - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou

materiais fornecldos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' êventualmente'

;;á;;; a autoridade superior a apiicação das penalidades regalmente

estabelecidas i

III- atestar, formalmente, nos autos
relativas aos serviços prestados e'lou aos

dos processos, as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do

D

Fls-_

ROD TRANSAMAZON ICA SN



Estado do Pará
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

encaminhamento ao Einanceiro

Àrt. 3o - Dê-se ciência

A!t.4o - Esta Portaria

à!t. 5o - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

para Pagamento.

ao servidor des.ignado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposições em contrário.

ITAITUBA PA, 72 de Junho de 2019

AMILT XEIRÀ PINHO

GESTOR (A)
AL DE EDUCAÇÀO
DO CONTRÀTO

FUNDO MUN
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