
Estado do pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO

Portaria no

DES IcNÀçÃo DE EISCÀ! DE CONTRÀTO

Designa servidor pdra acompanhar
fiscafizar a execução deste càntrato.

Contrato no. 20190065
Rêf. processo no. PREGÃO No 101/201g_pp
Objeto Contratual:_ LocaÇão de transporte hldrovrário para

1., de transporte esco.r-ar, professores e distribuição de merendaMunicipio de Itaituba.

e

realização
escolar, no

o(a) sr(a)AMTLTON TErxErRÂ prNHo, SECRETARTo MUNrcrpAL, no uso de suasatrlbuiçÕes legais, .considerando o dispostô no art. 67 da Lel g.666, de27 de junho de L993, e a ceJ-ebraÇão de Contrato entre a (o)PUNDOMUNTCTPAL DE EDUCAÇÃo, como CONTRATANTE e zENrLDo KÀMASSURT A'TAKA comoCONTRATADA.

À!t, 1o
338.807 .002-49,
contratado.

RESOLVE:

Designar o (a) servidor (a) MANOELpara acompanhar e fiscafizar a
LAME IRA

execução do
CPF no
obj eto

.- Àrt. 20 - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

- f. - zer-ar per-o fiel cumprimento do contrato, anotando em registropróprio todas as ocorrênciaÀ à sua execuÇão, determinando o que fornecessário à regularização das faftas ou dos defeitos observados, e,submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as declsÕes e asprovidências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da r.ei;
rr - avafiar, continu_amente, a qualidade dos serviços prestados e/oumateriais fornecidos pela C.NTRATÀDÀ, em periodiciàade adequada aoobjeto do contrator. e durante o seu periodo oe variJJ., 

" 
u,r.ntra ]mente,propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmenteestabel-ecidas;

rrr- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
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rel-ativas aos serviços prestados e,/ou aos materlais
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento,

fornecidos, antes do

Àrt.3" Dê-se ciência ao servidor designado e publiquê_se.

Àrt. 40 - Esta portaria

Àrt. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se,

entra em vigor na data de sua

disposições em contrário.

publicação.

ITAITUBA PÀ, 08 de Eevereiro de 2019

AMILT EIRA PÍNHO
FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRÀTO
I
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