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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESTGNAçAO DE FrSCÀr DE CONTRATO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

e

Contrato n'. 20190075
Ref. Proeesso Íro. PREGÃO N" 002,/2019-PP
Objeto Contratual: AquisiÇão de recarga de gás de cozinha, oxigênio

!'medicinal e so1da, produtos diversos, bot j- jas e c.ilindros completos,
para atender a demanda das Secretarias, Fundos de Saúde, EducaÇão,
Assistência Social e Municipj-o de Itaituba, pelo periodo de 12 meses.

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2I de junho de L993, e a celebração de Contrato entre a (o) FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO CONTR.ATANTE C ]TAITUBA COMERCIO DE GÁS LTDA
como CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 10
338.807 .002-49,
contratado.

\v A!t. 2o Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fief cumprimento do contrato, anotando em registro
próprj-o todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessári-o à regularização 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 l-ei;

II - avaliar, continuamentef a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecj-dos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventua.Imente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
e stabel-ecidas ,'

Fl§.-

ROD T RÂN SÀ1,4ÀZ ON I CA SN

Designar o (a) servidor (a) MANOEL LAMEIRA , CPE n"
para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

IfI- atêstar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Àrt. 3" Dê-se ciência ao servidor designado e publlque-se.

Àrt. 40 Esta Portar.ia entra em vi-gor na data de sua publicação.

Àrt. 50 - Revogam-se as d.isposiÇôes em contrárío.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

]TAITUBA PA, \2 de Fevereiro de 2019

AMI ITO IXEIRÀ PÍNHO

GESTOR (A)
PAL DE EDUCAÇÃO

DO CONTRÀTO
EUNDO MUNIC
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