
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

rÚiôô r'nurlrcrPAL DE EDUcAçÃo

Portaria no

Art. 1o
338.807 .0a2-49,
cont ratado .

estabelecidas;

DESIGNÀçÀO DE

Designar o (a)
para acomPanhar

ob ra
pa ra

servidor (a) MANOEL

e fiscalizar a

oara desemPenhar serviços
atender a demanda da

FISCàI DE CONÍRÀTO

Desiqna setvid'or para aconpanhar e

fiscâ7izat a execuÇão deste contÍato'

ContEato n". 2 019 0 318

i."i. ,to"".so no' PREGÃO N' 070/2019-PP

ôii"a" conttatual: ContrataÇão de mão de

. ,ruiomotivos, motocicletas e náuticos

-=à.."au,i a Municipal de Educação'

fL,

O(a) ST (A)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÀO', NO USO dC SUAS

atribuiçÕes lesais, ;à;"r;t;;;á"'o ai"p:"to no, utt' 67 ha Lei 8'666' de

2Idelunhode1"3'"-;--;te:'u1t-1.e-io""ãe--Contratolnirea(o)FUNDo
MUNICIPAL DE EDUCAÇíá;, "ã*O*CONiNAtANtí "-N. 

A. DEBAST]ANI EIRELI-EPP

como CONTRÀTADA '

RESOLVE:

LAMEIRA
exe cuÇã o

, CPF NO

do obj eto

t

À!t. 2" - Determinar que o fiscal ora desi-gnado deverá:

\'/ r - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro

próprio todas "t -ot-*iãnti"" 
à "l? 

t;";;;ã;; determinando o que for

necessário a '"gu'"t"t"i"iàí 
- 
au" rurtue'-á" 

'dos defeitos observados' e'

submeter aos ""'""-";;:;1";;"' 
ell 

^tempo 
hábir' as " dêcisões e as

providência" q'-'" 'ittuià""ut"* 
u 

"t-'u "J'n'f 
ãJência ' nos termos da lei;

I1 - avaliar, continuamente' a- 
-q-ualidade 

dos serviços' prestados e/ou

materiais rotnutiio'=' p"it'-'àolitnarÀ1'--"ã periodicidade adequada ao

obieto do contrato'- " àutu"tt o ""u.pàtiJà 
âe variaade' eventualmente'

p.àpo. a autoridaâe superior ' 'pri"tu-ãâ 
àu" penaridades regalmente

III- alestar, formalmente' nos autos dos processos' as notas fiscais
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Estado do Pará

,tiÉ"J[1H't[if t,o:JlÍà'x8i"

serviços prestados e/ou aos materiais
";"';i;;"àtiro Para Pasamento'

Dê-se ciência ao servidot desi-gna'do

\h,

relativas aos
encami nhamento

fornecidos, antes do

publ+qt+e-se '

de sua PublicaÇão '

e

Art. 3o

Axt.4o Esta Portarla

A!t. 5o - Revogam-se as

Registre-se'

Publique-se '

CumPra-se '

entra em vigor na data

disPosiçÕes em cont rário '

ITAITUBA PH, 25 de Novembro de 2019

IRÂ PINHO .
DE EDUCAÇAO

AMlLTO Í E

EUNDO MUNI
GESTOR (A) DO CONTRATO

Fl§.-
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