
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESIGNÀçÃO DE FrSCÀr DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscaTizar a execução deste contrato.

e

Contrato n". 20190066
Ref. Processo no. PREGÃO N" 101/2018-pp
Objeto Contratual: Locação de transporte hidroviário para
de transporte escolar, professores e distribuição de merenda
Municipio de Itaituba.

ã reali z ação
escofar, no

o(a) sr (a)AMTLTON TErxErRÀ PrNHo, SECRETÂRro MUNrcrpAL, no uso de suasatribuições legais, consi,derando o disposto no art. 67 da Lei g.666, d,e2l de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)FUNDO
MUNTcTPAL DE EDUCAÇÃo, como coNTRATANTE e JosrVANE BENTES SOARES como
CONTRATADA.

RESOLVE:

Àrt. 1o
338. 807 .002-49,
contratado,

Designar o (a) servidor (a ) MANOEL
para acompanhar e fiscatizar a

LAME I RÀ
execução do

CPF n"
obj eto

A!t, 2o Determinar que o fiscal ora designado deverá:

r - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registropróprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que fornecessário à reguJ-arizaÇão das fal-tas ou dos defeitos observados, e,submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e asprovidências que ultrapassarem a sua compêtência, nos termos da lei;
rr - avaliar, continuamente, a qualj-dade dos serviços prestados e/oumateriais fornecidos pefa CONTRATADA, em periodicidadJ adequada aoobjeto do contrato, e durante o seu perÍodo de varidade, eventual-mente,propor a autoridade superior a ap11cação das penalidades l-egalmente

estabel-ecidas;

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

-Á
,'&7



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EOUCAÇÃO

relativas aos servlços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes doencaminhamento ao Einanceiro pa.ra pagamento.

Art. 3" Dê-se ciêncj-a ao servidor designado e publique_se.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Àrt. 50 - Revogam-se

Registre-se,

PubJ-ique-se,

Cumpra-se.

as disposições em contrárlo.

] TAITUBA PA, 08 de Fevereiro de 2019

ÀM I LTO XEIRA PINHO
FUNDO MUNI AL DE EDUCAÇÃO

DO CONTRATOGESTOR (A)

ROD T ONICA SN
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