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Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESIGNÀÇÃO DE E'I SCAÍ, DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar e

fiscafizar a execuÇãa deste contra'to'

e ferragens Para recuPeraÇão
atender a demanda do Fundo

Portar ia n

}}

1t
\

contrato t". 20!90329 '

Ref. ProcesEo rro. PREGÃO No 077l2019-PP
objêto Contratual: Aquisição de materiais

r-de cadeiras, portÔes e 8l-ambrados para
Municipal de Educação de Itaituba/PA.

O(a) ST (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETÁR]O DE EDUCAÇÀO, NO USO dE SUAS

atribuiÇôes legais, considerando o dj-sposto no art' 67 da Lei 8'666' de

ãi--ã"-':r"rr. o. 1,gg3, e a cerebraÇão de contrato entre a (o)EUNDO

MUNICIPA| DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE E E M CORREIA DE AGUIAR E]RELI

COMO T CONTT{AtrADA .

RESOLVE:

L

Art. 1o
338.807.002-49,
contratado.

I - zel-ar
próprio todas
necessário à r
submpter aos
providêncj-as qu

estab
"L
i

Designar o (a) servidor (a) MANoEL LAMEIR'A

para acompanhar e fiscalizar a exeçução

:

.tDE

do obj eto

A!t. 20 Determinar que o fiscal ora designado deverá:

pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro 
'

ã" ocorrênciaà à sua execuÇão, determinando o que for
egularização das faltas ou dos defeitos observados'' e'

"ár" superiores, em tempo hábiI, as decisões e as

e ultrapassarem a sua competência, nos termos da l-ei;

II - avel-iar, continuamente, a qualidade dos serviços pres.tados, e/ou ;'
materiais fornecidos pela CoNTRATADA, em periodicidade adequada ao '

objeto do contrato, e áurante o seu periodo de vafidade/ eventualmente,
prápo. a autoridade superior a apricaÇão das penalidades legalmente

elecidas;

ff- atestar, formalmente, nos auCos dos processos, Ias notas fiscais
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Éstado do Pará
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tÀrt. 3o - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se'

.bIicação ''\

Art. éo - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu

Alt. 5ol- Rtt'ogt'-=e as disposições em contrário'
»

Fegistre-se '

bubl-ique-se '
Í

CumPra- se '

ITAITUBA - PAt 2'1 de Dezembro de 2019

AMl T TXEIRA PINHO

EUNDO M PAL DE EDUCAÇ Áo

GEST oR (A) Do CONTRATO »
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