
Portaria no

Estado do Pará

,',ffi"J1,1$làllif t'o:Jfà'XBi'

E.ISCAI. DE CON1TRATO

De s isna se rv ído.r .. PZ' i. "i".':liii:í..fiscàtizar a execuÇa

DESIGNAÇÃO DE

::?:T::J";"' :: :' 3ii"* i.= l 
t 
31"-t L',"a is e utens i r ios domést icos para

^tr 
j eto coÍrtratala] :" 

;?:;;; -;n i c i pa r cle Educa Çã o'
\zc ende r a demanoa o'-

o (a) s, r")AMllT?l- ":jlj5",nt#o'. 
ttt"XtJf,t""JtJ"tt','â'" T"# : áldii

ãii in,i.çu""nj "Tj " i ;; :- 
" ; a ce rebraç,"? *o?u§,iit'áüi*.ià 

"iI viàiioaons

í,i*,liooi, r, 
"outoÇ#'-'"oÃo 

coNrRArANrE

;;ii;;;- ;"*' ..NTRATADA'

RESOI.,\IE :

serv j-dor (a) MANOEL
a

LAME I RA

execuÇão

r.pF no

do obl eto
Alt. 1o - Designar o(ul--

::a .fri. oo'-ls ' Para acompannar

contratado '

e fiscalizar

scal ora designado deverá:
Determinar que o fi

.I
p

Axl. 2"

róprro
zelar Pelo
todas as o

rio à regul
r aos seus
ncias que uI

ncias à sua
ào das rarL

eriores, em

uamente, a q

as ou d

DA, em Pe

I

hábi1, as

ência, nos te

inando o que

rmOS da -Lçr '

fiel cumPrimento
exe cuÇ âo, determ

os defeitos observados
decisÕes e AScorrê

notando em reg 1 stro
do contrato' a for

, antes do

necessa
submete
p rov idê

arr zaÇ temPo
sup

t raPa ssarem a sua comPet

ualidade do
riodicidade adequada ao

II avaliar, cont rn
rnecidos Pe IA CONTRATA

materlars !u
eto do con
or a aut

TTT- ATE

tralo, e du eoSeuP
x a aplrant

er10
eriodo de validade, eventualmente '

CaÇaO (rd s Penalidade s legalmente

s serviços P restados e/ou

as fiscars
obj oridade suP
p rop
estabeLecidas;

star, formalme
stados e/ou

os dos Proces
aos materl-

sos, as not

s serviços Pre
nte, nos aut

F16.-

relativas ao

ROD TBÀNS õN lcA SN

aas fornecidos

e



Eshdo do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITAITUBA PA, L2 de Agosto de 2019

AMI LTO EIXE]RÀ PINHO
FUNDO MUNIC DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO
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encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Alt, 30 - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Art. 40 - Esta Portarj-a entrâ em vigor na data de sua publicaÇão.

À!t. 5" - Revogam-se as disposiçÕes em contrárj-o.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.
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