
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EOUCAÇÃO

DESTGNAçÀO DE FrSCÀÍ, DE CONTRATO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar d execuÇão deste contrato.

e

Contrato tt". 20L90L12
Ref. Processo no. PREGÃO N" 023l2019-pp
ôbjeto Contratual: Aquisição de gêneros

\,ecess.idades do Eundo Municipal de Educação
al imenticios
do Município

para suprlr as
de Itaituba-PA.

O(a) ST(a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNIClPAL,
atribuiÇões legais, considerando o disposto no art, 67
2L de junho de L993, e a celebração de Contrato
MUNIC]PAL DE EDUCAÇÃO, Como CONTRATANTE e PANIF]CADoRA
como CONTRATADA.

no uso de suas
da Lei 8.666, de
entre a (o) FUNDO
PIRACANA EIRELI

À!t.
338.807 .002-49,
côntratado.

RESOLVE:

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

LAME ] RA
execuçào do

CPE no
obj eto

Àrt. 2" Determinar que o flscal ora designado deverá:

\_/ I - zel-ar pelo fieJ- cumprimento do contrato. anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regulari-zaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisÕes e as
provj-dências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei,.

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pel-a CONTRATADA, em perj-odicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades Iegalmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmenter nos autos dos processos, as notas fiscais
refativas aos servj-Ços prestados e/ou aos materiais fornecj-dos, antes do

DÊ

Ft6._

ROD TRÀNV ]CÀ Sii

Portaria n"



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

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

Art. 40 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Àrt. 5" - Revogam-se as disposições em contrário.
Pô^ i êr rô-ô^!\!YlJglU Jç,

Publique-se,

Cumpra-se.

ITAI TUBA

Aiç1I LTO ElRA PINHO
FUNDO MUN I I DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

PA, 16 de Abrit de 2019
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