
Portaria no

Contrato no. 2 019 015 0
Rêf. Procêsso no. PREGÃO N" O2l/Z})_g_pp
Objeto Contratual: Aquisição de derivados de
demanda das Secretarias, Fundos de Assistência
Município de Itaituba

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

DESIclrÀçÃo DE FrSCàI. DE CONTB,ATO

Designa servidor para aconpanhar
fiscafizar a execução d.este contrdto.

petró1eo para suprir a
Social, EducaÇão, Saúde e

e

o(a) sr (a)AMTLTON TETXETRA prNHo, SECRETARTO MUNrcrpAL, no uso de suasatrlbuições legais, .c^o^nsiderando o disposto no art. 67 da Lêi g.666, de2l de junho de 129-3, e a celebraÇão de Contrato entre a (o)FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE e R. A. DEBASTIANI EIRELI-EPPcomo CONTRATADA.

Àrt. 10
338.807.002-49,
contratado.

RESOLVE:

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

LAMEIRA ,
execução do

CPE no
obj eto

Art, 20 - Determinar que o fiscaf ora designado deverá:

. r - zer-ar pe10 fiel cumprimento do contrato, anotando em registropróprio todas as ocorrênciaÀ à sua execução, determinando o que fornecessário à regularizaÇâo das fartas ou dos defeitos observados, e,submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e asprovidências que ur-trapassarem a sua compétência, nos termos da fei;
rr - avaliar, contin.amente, a qualidade dos serviços prestados e/oumateri-ais fornecidos pela CONTRATADA, em periodiciàade adequada aoobjeto do contrato, e durante o seu periodo áe varidade, 

-eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades r-egar_menteestabelecidas;

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

Fb.

ROD TRÀNSÀMAZONICÀ .SN



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

relativas aos servi-ços prestados e,/ou aos materiaj-s
encaminhamento ao Fínanceiro para pagamento.

fornecidos, antes do

Art. 40

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

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

à8t. 50 - Revogam-se

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

as disposiçÕes em contrário.

I TAI TUBA PA, 10 de Abril de 2019

Art.3"

Fl3._
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AMIITO\TÉIXEI RÃ PINHO
FUNDO MUNIàíPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRÀTO
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