
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

DES I GNÀçÃO DE FISCÀT DE CONTRÀTO

Designa se rv idc: r Para acomPanhat
fiscafizar a execução deste contrato,

e

CoÍrtrato a". 20200L4l
Rêf,. Processo no. PREGÃO N" 014/2020-PP

^bjeto contratual: Aquisição de pães
Vecretarias, Fundos de Saúde, Assistência
de Itaituba.

O(a) ST (A)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO

atribuições legais, considerando o disposto :

2l de junho de 1993, e a celebraÇão de
MUN]CIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRATANTE E

EIRELI - ME COMO CONTRATADA.

RESOLVE:

DE EDUCAÇÃO, no uso de suas
no art. 67 da Lei 8.666, -de

Contrato entre a (o) EUNDO

BETIEL ARÀUJO DE ALMEIDA

para suprf.r a
Social, Educação

demanda das
e Munlcípio

Art. 10
338.807 .002-49,
contratado.

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acompanhar e fiscal-izar a
LAME I RÃ

execuÇão
I^DE

do obj eto

À!t. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

próprio todas
necessário à r
submeter aos
providências qu

pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
ã" ocorrênciai à sua execuÇão, determinando o que for
egularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados' el

"ár" 
superiores, em tempo hábi1, as decisÕes e as

e uftrapassarem a stra co.pétência, nos termos da fei;

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos servj-ços prestados e/ou

materiaisfornecidospe}aCoNTRATADA,emperiodicidadeadequada-ao
obleto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventualmente'
propor a autoridadu "uputiot 

a apiicação das penalidades legalmente

estabelecidas;

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

,rr-Xll

ROD TRANSAMAZ ONICA SN



relativas aos
encam.inhamento

Art. 3"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaitu ba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO

serviços prestados e,/ou aos materj-ais fornecidos, anles do
ao Einanceiro para pagamento.

Dê-se ciência ao servldor deslgnado e puL,l-ique-se.

A!t. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaÇão.

AÍt. 5" - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário.

Regi stre-se,

Publrque-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA - PA, 28 de Abril- de 2020

AMIL XEIRA PINHO
EUNDO MU AL DE EDUCAÇÃO

DO CONTRÀTOGESTOR (A)
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