
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO

DESTGNAÇAO DE ETSCAT DE CONrRÀTO

Desiqnd servidor pard a companha r
fiscafizar d execuÇão deste corürato,

e

Contrato n". 2 019 017 0
Ref. Proceaso n". pREcÀO N. 023l2019-pp

, bjeto Contratual: Aquisição de gêneros
Yecessidades do Eundo MunicÍpal de EducaÇáo

a.l-imenticios
do Municipio

para suprir as
de Itaituba-PA.

o(a) sr (a)AMTLTON TETXETRA PrNHo, sECRETÃRro MUNrcrpAL, no uso de suasatribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de2l de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o) EUNDO
MUNICIPÀL DE EDUCAÇÃO, como CoNTRATANTE e C L DA SILVA CoMERCIo E
LOCAÇÃO EIRELI ME como CONTRATADA.

RESOLVE:

Àrt. 1o
338. 807 .A02-49,
contratado -

Designar o (a) servidor (a) MANOEL
para acompanhar e fiscalizar a

LAME I RA
execução do

CPF no
obj eto

Art. 20 - Determinar que o fiscal ora designado deverá:
\v 

_ I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registropróprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e asprovidências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/oumateriais fornecidos pela CoNTRATADA/ em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de varidade, eventualmente,propor a autori-dade superior a aplicação das penalidades fegalmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
rel-ativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do

Flô._
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Estado do Pa rá
Governo Municipal de ltaitu ba

FUNOO MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO

A1'4I L
EUNDO MUN

GESTOR (A)

ITAITUBA PA, 16 de Abril de 2019

T IXEIRA PINHO
PAL DE EDUCAÇÃO

DO CONTRATO

DÊ

ROD TRANSAMÀZONICA SN

encaminhamento ao Eínanceiro para pagamento.

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

Art. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5" - Revogam-se as disposiçÕes em contrário.

Dô^i ê1 Éô-cô

Publ ique-se,

Cumpra-se.
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