
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNOO MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO

DES rGNÀÇÃo DE grscÀr DE CONTRÀTO

Designa servidor para aconpanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

Contrato n". 2 0190 0 67
Ref. proceaso no. pREGÃo N" l-01l2018_pp
Objêto Contratual: LocaÇão de transporte hidroviário para\v de transporte escolar, professores e distribuiÇão de merendaMunicipio de Itaituba.

RESOI,\/E:

a realizaÇão
escolar, no

o(a) sr(a)AMTLTON TETXETRA prNHo, SECRETARTO MUNrcrpAL, no uso de suasatribuições 1egai,s, .considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de21- de junho de 1??1, e a celebração de Contrato entre a (o) FUNDOMUNTCTPAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRÀTANTE e pAULo srLvA ARAUJO como
CONTRATADA.

Àrt. 10
338.807 .002-49,
contratado.

Designar o (a) servj-dor (a) MANOEL
para acompanhar e fiscaLizar a

LAME ] RA
execuÇão do

CPF no
obj eto

Àrt. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

- r. - zefar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registropróprio todas as ocorrências à sua execuÇão, detêrminando o que fornecessário à regularização das faftas ou dos defeitos observados, e,submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisões e asprovidências que ur-trapassarem a sua competência, nos termos da r,ei;
rr - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/oumateriais fornecidos pela CONTRÀTÀDA, em periodicidada adequada aoobjeto do contrato, e durante o seu periodo de vafidade, 

-eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmenteestabelecidas;

rrr- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fi-scais

ROD TRANSAMAZONICA SN



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

fornecidos, antes do

Art.3" Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Àrt. 4" Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 50 - Revogam-se

Registre-se,

PubJ-ique-se,

Cumpra-se.

as disposições em contrário,

ITAITUBA PA, 08 de Eevereiro de 2019

A]'1I L T ON EIRA PINHO
FUNDO MUNIC I DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRÂTO
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