
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DES rGNAçÃO DE FrSCÀr DE CONTBÀTO

Desiqna servidor Para acomPanha r
fi.scaLizar a execução deste contrato.

e diversos para
do Município de

contrato a". 20190203
Ref. procêsso Íro. PREGÃO N' 028/2019-PP
'rjeto Contratual: Aquisição de materiaís esportivos

tstender as demandas do Eundo Municipal de Educação
Itaituba-PA.

o(a) sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETÀRIO MUNICIPAL, no usÔ de suas
atribuiÇões legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2I de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o) EUNDO

MUNICIpAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE e F M PORTELA EIRELI como

CONTRÂTADA.

RESOLVE:

Àrt. 10
338.807 .002-49,
côntratado.

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

LAME ] RA
execuÇão

, CPE no
do obj eto

Art. 2" Determlnar que o fiscaJ" ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇào, determinando o que for
necêssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, el
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e as
providências que ul-trapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - aval-iar, continuamente. a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, êm periodicrdade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de valldade, eventualmente,
propor a autoridade superlor a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
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Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EOUCAÇÃO

serviços prestados e,/ou aos materiais fornecj"dos, antes do

ao Fj-nanceiro Para Pagamento.

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

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação'

relativas aos
encaminhamen to

Art. 30

Ar!. 4o

Art. 5o - Revogam-se as disposiÇões em contrár:lo'

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA

AMI LTO XEIRÀ PINHO
FUNDO MUNI AL DE EDUCAÇAO

DO CONTRATOGESTOR (A)

PA, 30 de Abril de 2019
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