
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municit'al de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAqÃO

DES IGNAÇÀO DE FrSCÀr. DE CONTBÀTO

Designa servidor paÍa acompanhar... e
f isca.lizar d execuÇâo deste cantrato.

e ferragens
atender a

para recuperaÇao
demanda do Eundo

RESO],VE:

hi.

tl
condlato n". 20L90321 i

Ref. Proceaso no. PREGÃO No 0'11/20L9-PP
Objeto Contratual: Aquisição de materiais

;\tde cadeiras, portÕes e al-ambrados para
Municipal de Educação de Italtuba/PA,

tb
O(a) tST (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas
atribuiÇões legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
21 de junho de L993, e a cefebraÇão de Contrato entre a (o)FUNDO,
MUN]CIPAL DE EDUCAÇÃO, Como CONTRATANTE e LIDER MATERIA]S DE CONSTRUÇÃO .,
EIRELI-ME cdmo CONTRÀrADA. +

,III_

Art, 1o
338.807 .002-49,
contratado.

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

LAMEIRA
exequÇão do

CPE no
objeto'

rArt. 2" - Determinar que o fiscaL ora designado deverá:
1

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defei-tos observados, ê,'
submeter aos seus superiores, em tempo hábi-I , as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Iei; '

AI - avâIiar, continuamente, a qualidade dos servlços prestados e/ou
mateiiais fornecidos pela CONTRÀTADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de val-idade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades Iegalmente '

est.abelecidas;

L

atestar, formafmente, nos autos dos processos,

ROD TRÀNSAMÀZONICA SN

nas notas fiscais

rl

i



Estado dp Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

relatj-vas aos serviços prestados e/ou aos materiais
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Reg.i st re-se,
\.!ubrique-se,

Cumpra-se.

ITA]TUBA - PA, 2'I dE

AMI L XEIRA PINHO
FUNDO A1, DE EDUCAÇÃO

DO CONTRATOGESTOR (A)

T

1

fornecidos, antes do,

t. 3"Ar

Ar

Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

t. 4o,- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçâo.
I

A!t, 5" - Revogam-se as disposiÇões em contrário.
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