
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNtC|PAL DE EDUCAÇÃO

Portaria no

DES IGNÀÇÃO DE ErSCÀr DE CONTRÀTO

Desiqna servidor para acompanhar e
fiscafizar a execução deste cantrato.

Contrato n", 20180306
Rêf. ProcêÊso no. PREGÃO No 079/2018-pp

, ,,bjeto Contratuel: Aquisição de mesas e cadeiras para atender asvnecessidades do Eundo Municipal de Educação do Município de rtaituba-pA.

o(a) sr (a)AMTLTON TETXETRA PrNHo, SECRETARTO MUNrcrpAL. no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 9.666, de2L de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o) FUNDO
MUNTCTPAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE e r A MACHADO coMERCro - ME como
CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 10
338.807 .002-49,
contratado.

Art.2"

II - avaliar, continuamente, a qualidade
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em
objeto do contrato, e durante o seu período
propor a autoridade superior a aplicação
estabelecidas;

Determi,nar que o fiscal ora desrgnado deverá:

v I - zel-ar peJ-o fiel cumpri,mento do contrato, anotando em registropróprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o qrl for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observaáos, e,submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e asprovidências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

dos serviços prestados e/ou
periodicidade adequada ao
de vafidade, eventua.Lmente,
das penalidades Iegalmente

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

DE

Fls._

ROD TRANSAMÀZONÍCA SN

Designar o (a) servidor (a) MANOEL LAMEIRA , CpE no
para acompanhar e fiscafi zar a execução do obj eto
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

à!t. 3o - Dê-se crência ao servidor designado e publíque-se.

A!t. 40 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Àrt. 5o - Revôgam-se as disposiçÕes em contrário.

ReEistre-se,

Publique-se,

Cumpra-se,

ITAITUBA - PA, 05 de Setembro de 2018

AMI LT IXEIRA PINHO

GESTOR (A)
PA], DE EDUCAÇÁO

DO CONTRATO
FUNDO M

FIs._
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