
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DES IGNÀçÀO DE FTSCAT DE CONTRàTO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

cadeiras para atender as
do Municíplo de Itaituba-pA.

RESOIVE:

Contrato no. 20180308
Rêf. processo no. pREGÃo N" 078,/2018_pp
rbjeto Contratual; Aquisição de mesas e\,-necessadades do Fundo Municipal de EducaÇào

o(a) sr (a)AMTLTON TETxETRA PrNHo, SECRETARTO MUNrcrpAL, no uso de suasatribuiçÕes legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei g.666, de2L de j unho de L9-93 | e a celebração de contrato entre a (o ) EUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE e NoVo LAR MOVEIS E ELETROS
LTDA-ME como CONTRATADA.

Art. 1o
338.807 .002-49,
cont ratado .

Designar o (a) servidor (a) MANOEL
para acompanhar e fiscal-izar a

LAME ] RA
execução do

CPF n"
obj eto

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

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
rio todas as ocorrências à sua execuÇão, determj-nando o que forssário à regularização das faltas ou dos defei-tos observados, e,eter aos seus superiores, em tempo hábif/ as decísões e asidências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

próp

subm
prov

rr - aval-iar, continuamente, a qualidade dos servi-ços prestados e/oumateriais fornecidos pela CoNTRATADA, em periodicidade adequada aoobjeto do contrato, e durante o seu periodo de va]idade, eventuarmente,propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legarmente
estabelecidas;

IIf- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscars
relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do

Fls._
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Estado do Pará
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Àrt. 3o - Dê-se ciência ao servidor designado e publique_se.

Àrt. 4o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5o - Revogam-se as dispos.ições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA - PA, 05 de Setembro de 2018

AMI LTON
FUNDO MUN]

E]RA PINHO
A], DE EDUCAÇÂO

GEST A) DO CONTRATO
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