
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

DESIG1NÀçÃO DE EISCà! DE CONTRJATO

Desiqna servidor Para acomPanhat
fiscafizar a execução deste contrato'

Contrato t". 2AL90218
Ref. Processo n". PREGÃO N" 062/20\9-PP
objeto Contratual: Aquisição de vidros f j-so incolor

.çoitu" e janelas), corrlmão, box de banheiro e barra
ãtender a demanda do Eundo Municipal de Educação'

Portaria no

t empe rado
de apoio

(pa ra
par a

o(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL' no uso de suas

atribuiqões legais, considerando o di-sposto no art' 67 da Lei 8'666' de

it de junho ãe L:93, e a celebração de Contrato entre a(o)FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAçÃO, como CONTRATANTE e ELIVANIA SILVA DE ALMEIDA como

CONTRATADA.

Alt.
338.807.002-49,
contratado.

RESOLVE:

LAME ] RA
exe cuç ão

, CPF no
do obj eto

Àrt. 20 Determinar que o fj-scal ora designado deverá:

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 defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Iei;

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATÀDA, em periodici-dade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu perÍodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades .l-egalmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais

Ft§._

DE

ROD TRANSAMÀZON]CA SN

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



Estado do Pará

,titã1,i,$,'JHirt.o:Jfà'x8i"

serviços prestados e'lou aos materiais fornecidos'
*uã 

r'i"""ã.íro Para Pagamento 'relativas aos
encami nhamento

A!t. 3"

Art. {o

A!t.50 - Revogan-se as

Registre-se,

Publique-se,

CumPra-se.

Dê-se ci-ência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data

di sPosições em conlrário '

antes do

publique-se '

de sua Publicação '

I TAI TUBA PA, 11 de Outubro de 2019

AMIIT EIRA PINHO

EUNDO MUN

GESTOR (A)
DE EDUCAÇÃO
CONTRATO

Fls.-

ROD TRÀN SAMÀ ZONICA SN
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