
Portaria no

DESTGNAçÃO DE EISCÃI DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execuÇão deste conttato.

e

Contrato n". 201"90168
Rêf. Processo no. PREGÃO N" 023/201,9-pp

. 2bjeto Contratual: Aquisição de gêneros
-n.cess idades do Fundo Municipal de Lducação

afiment Ícios
do Municipio

para suprir as
de Itaituba-PA.

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
2L de junho de 1993, e a cefebraÇão de Contrato entre a (o)FUNDO
MUNIC]PAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRA?ANTE e PEDRO ] BATISTA DA SILVA EPP _

lTAERIOS como CONTRATADA.

RESOLVE:

A!t. 10
338.807 .002-49,
contratado.

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

LAME I RA
exe cuçã o

, CPF no
do obj eto

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

I - zelar pel,o fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇãô/ determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisôes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

II - aval-iar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
mater.iais fornecj-dos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade/ eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicaÇão das penalidades .legalmente
e stabelec.idas ,'

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

D

F16._
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO

encaminhamento ao Financeiro 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.

Alt. 5o - Revogam-se as disposiçôes em contrário,
Doa i ct va--^

Publ ique-se /

Cumpra-se.

ITAITUBA PA, 16 de Abril de 2019

AMTLT L] XE IRA PI NHO
DE EDUCAÇÃOEUNDO MUN I

GESTOR (A) DO CONTRATO

ROD TRÀNSAMAZONICA SN


		2019-05-23T14:38:42-0300
	AMILTON TEIXEIRA PINHO:58651977204




