
Portaria no

Art. 1o
338.807.002-49,
contratado.

DESIGNÀçÃO DE EISCÀT DE CONTR;àTO

Designa servidot Para acomPanhar
fiscaLizar a execução deste conttato.

Contralo tr". 20200025
Ref. Procêsso Ílo. PREGÃO N' 082/2019-PP
objetoContratual:I,ocaçãodetransportehidroviárioparaarealizaÇão

Vde transporte escolar, professores e distribuição de merenda escolar'
para suprir a necessidade do Eundo Municipal de Educação dê Itaituba/PA.

e

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

atri-buições legais, consj-derando o dj-sposto no art' 67 da Lei 8'666' de

it de 'junho -de 1gg3, e a cerebração de contrato entre a (o)FUNDO

MUNICIPAí DE EDUCAÇÃO; COMO CONTRATANTE E ELEN CLEBSON RIBEIRO DOS

SANTOS como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acomPanhar e fiscalizar a
LAME I RA

e xe cuç ão
, CPE n"
do obj eto

A!t. 2o - Determinar que o fiscaf ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrência; à sua execuÇão, determinando o que for
necLssário à regularizaÇão das fal-tas ou dos defeitos observados, e,

submetêr aos seus supàriores, em tempo hábil' as decisões e as

prã"iáÀ".i"s que ul-trapassarem a sua competência' nos ternos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos servíços prestados e/ou

materiais fornecidos pela CONTRATÀDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e àurante o seu período de validade' eventual-mente'

;;ô;; a autoridade superior a apiicaÇão das penalidades legarmente

estabelecidas;

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

FlB._

ROD TRÀNSAMAZ ONICA SN

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO



relativas aos
encami nhamento

A3t. 3"

À!t. 4"

A!t.5"

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltâituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO

serviços prestados e/ou aos materiais
ao Financeiro Para Pagamento '

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data

Revogam-se as disposiçÕes em contrário '

fôrnecidos, antes do

publique-se. '

de sua Publicação.

ITAITUBA - PA/ 16 de Janeiro dé 2020

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

AMlLT XEIBA PINHO

EUNDO MUN

GESTOR (A)
À1 DE EDUCAÇÃO
DO CONTRATO
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