
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

DESIGNÀçÃO DE T'ISCAI, DE CONTR;ATO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscalizar a execução deste conttato.

e

Contrato n". 2 019 0161
Rêf. Processo n". PREGÃO N" 021l2019-PP
2bieto Contratual: Aquisição de derivados de petrófeo para suprir a

vdeáanda das Secretarias, Fundos de Assistência Social, Educação, Saúde e
Mun j-cipio de Itaituba

o(a)Sr(a)AMILToNTEIXEIRAPINHO,SECRETARIoMUNICIPAL,nousodeSuaS
atribuiçôes legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

)t de junho âe Lgg3, e a celebração de contrato entre a(o)FUNDO

MUNICIPAí DE EDUCAÇÃO. gOMO CONTRÂTANTE E J D C DE OLIVEIRA EIREL1 - ME

como CONTRÂTADA.

À!t.
338.807 .002-49,
contratado.

RESOLVE:

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acompanhar e fiscal-izar a
LAME ] RA

êxecuÇão do
CPE no
obj eto

}'rr,1-, 2" - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel- cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas às ocorrências à sua execução, determinando o que for
necãssário à regularização das fal-tas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da l-ei;

II - avatiar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiaj-s fornecidos pela CoNTRÀTADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de vafidade, eventuafmente,
prápo, a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas;

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

FlB._

ROD ?RÀNSAMAZONÍCA SN

Portaria n"



rel-ativas aos
encaminhamento

À!t. 3"

Àrt.4"

À!t. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Pub]-ique-se,

Cumpra-se.

Estado do Pará
Governo Municipal d6 ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
ao Einanceiro para pagamento.

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

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

disposições em contrário.

ITAITUBA PA, 10 de Abri] de 2019

AM]LTON XEIRÀ PINHO
FUNDO MUNICl

GESTOR (A)
AI DE EDUCAÇÃO
DO CONTRATO

Ft9._
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