
Portaria n"

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DES IGNAçAO DE EISCÀI, DE CONTRÀTO

Designa setvid.or para acompanhat
fiscafizar a execução deste contrato'

e

Contrato a". 20200019
Rêf. Processo no. PREGÃo N" 007/202O-PP
Obleto Contratual: Aquislção de recarga de gás de cozinha'

\.rieàicinal e de solda, vasilhames domésticos' cil-indros e

diversos para suprir a necessidade das Secretarias' Eundos

Assistência Social, Educação e Município de Itaituba'

RESOLVE:

O(a) ST (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, NO USO dC SUAS

atribuiçÔes Iegais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

)i--ã.-':""n" â. 1993, e a celebraÇão de Contrato entre a (o)EUNDO

MUNICIPALDEEDUCAÇÁo,comoCONTRATANTEeRoSINEIDEDoSSANTOSCoMERCIO
como CONTRATADA.

LAME IRA
exe cuÇ ão

ox r gên 1o
produtos

de Saúde,

, CPF n"
do obi etoArt. 1o

338.807 .0a2-49,
contratado.

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acompanhar e fiscalizar a

\-/ A!t. 2' - Determinar que o fj-scal ora designado deverá:

I - zelar pel-o fief cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão' determinando o que for
necessário a t"qrfãil,ação das faltas ou dos defeitos observados' e'

submeteraosseussuperiores,emtempohábilrasdecisÕeseas
providências que ultrapassarem u "'u co*pétência' nos termÔs da fei;

II-avafiar,continuamente,aqualidadedosserviçosprestadose/ou
materj-ais fornecidos pela CONTRATÀDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventualmente'

propor a autoridad"- =,pttiot a apiicação das penalidades legalmente

estabelecidas;
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III- atestar, formalmente, nos autos dos processos' as. notas
rel-ativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos'
encaminhamento ao Financeiro para pagamento'

À!t. 3" Dê-se ciência ao servidor designado e

Àrt. 4" - Esta Portarla

Art, 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publ- ique- se,

Cumpra-se.

entra em vigor na data

disposiçÕes em contrário.

fiscais
antes do

publique-se.

de sua publicação.

ITAITUBA PA, 11 de MarÇo de 2020

IXEIRA PINHO
AI DE EDUCAÇÃO
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