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Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DES IGNAçÁO DE FrSCÀr DE CONTRÀTO

Designa servidor Para aconPanhat
fiscafizar a execução deste contrato'

I j-mpe za, higiene, utensifios
dos Fundos e Secretarias do

e

Contrato n". 2 019 013 5

Rêf. Processo no. PREGÃo N' 018/2019-PP
)jeto contratual: Aqulsição de produtos de

Yomésticos e outros para atender a demanda

Municipio de Itaituba - PA.

RESOLVE:

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

atribuições legais, considerando o disposto no art' 6'7 da Lei 8'666' de

,i de 'junho ãe tgg3, e a celebração de Contrato entre a(o)EUNDO

üUl.gõipaí DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE ê JONALDO P. RODRIGUES EIRELI-ME

como CONTRATADA.

Art.
338.807 .002-49,
contratado.

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acomPanhar e fiscal-izar a
LAME I RA

e xe cuç ão
, CPF no
do obj eto

A!t, 2" - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas ãs ocorrênciaÀ à sua execuÇão, determinando o que for
necãssário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,

submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisÕes e as

providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II-avatiar,continuamente,aqualidadedosservlçosprestadose'/ou
materiais fornecidos pefa CONTRÀTÀDA, em perÍodi-cidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de val-idade' eventualmente'
prápo, a autoridade superior a aplicação das penalidades fegalmente
estabefecidas;

III- atestar, formal-mente, nos autos dos processos, as notas fiscais

)'



Estado do Pará
Governo M uniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPaL oe eoucaÇÃo

refativasaosserviçosprestadose,/ouaosmateriai'sfornecidos'antesdo
encaminhamento ao Financeiro para pagamento'

A!t. 3o - Dê-se ciência

Ar!. 40 - Esta Portaria

A!t. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao serv j-dor desj-gnado e publique-se.

de sua publicação.entra em vigor na data

disposiçÕes em contrário.

]TA]TUBA PA, 09 de Abril- de 2019

AMI LTO IXEIRA PINHO
F'UNDO MUNI PAL DE EDUCAÇÃO

DO CONTRÀTOGESTOR (A)

Ró TRANSAT'4AZoN r cA sN
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