
Portaria n"

Estado do Pará
Governo M unicipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DE S rGNÀçÀo DE FISCÀL DE CONTRÀTO

Designa serv j"dor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

e

Contrato n". 20L90169
Ref. proêesso no. pREGÃo N" 023,/2019_ppabjeto Contratual: Aquisição de gêneros

Wlecessidades do Fundo Municipal de Educaçâo
af imentÍclos
do Municipio

para suprir as
de Italtuba-PA.

o(a) sr (a)AMTLToN TETXETRA prNHo, SECRETARTO MUNrcrpAL, no uso de suasatril-'uições legais, .c^onsi-derando o disposto no art. 67 da Lei B. 666, de2L de junho de 1,9:3, e a ce-Lebraçâo de Contrato entre a (o) FUNDOMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRATÀúTE E J. J. S. DE SQUSA-ME COMO
CONTRATÀDA ,

Art. 1o
338.807 .0a2-49,
contratado.

RESOL\rE:

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

LAME ] RA
execuÇão do

CPF n"
obj eto

Art. 20 Determinar que o fiscal ora designado deverá:

v r - zeLar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registropróprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que fornecessário à regularização das faftas ou dos defeitos observaáos, ersubmeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e asprovidências que ultrapassarem a srra cornpétência, nos termos da ler;
rr - avaliar, continuamente. a quaridade dos serviços prestados e/oumateri-ais fornecidôs pera CoNTRÂTADA, em periodicidade- adequada aoobjeto do contrato, e durante o seu período de varidade, eventua-Lmente.propor a autoridade superior a aplicação das penalidades J_egarmenteestabelecidas i

rrr- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas flscaisrelativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

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

Art. 4" - Esta Portari-a entra em vigor na data de sua publj-cação.

Àrt. 5" - Revogam-se as d.isposiÇôes em contrário.
Dô^i ô+ rô-ôô

Pui:,1i que- se ,

Cumpra-se.

]TAlTUBA PA, 16 de Abril de 2019
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