
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNOO MUNICTPAL DE EDUCAÇÃO

DESIGNÀÇÀO DE FISCÀT DE CONTRÀTO

Designa servidor para acanqanhar
fiscafizar a execução deste contrato,

e

Contrato n". 20190052
Rêf. Plocesso no. PREGÃO N' 101/2018-PP

1,tbjeto Conttatual: LocaÇão de transporte hidroviário para
de transporte escolar, professores e di-stribuição de merenda
Município de Itaituba.

IAMEIRA I
execução do

realização
escolar, no

CPE n"
obj eto

a

o(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRÀ PINHO, SECRETÀRIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiÇões legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8'666, de
2t de junho de L993, e a celebraÇão de Contrato entre a (o)FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRATANTE E ELEN CLEBSON RIBEIRO DOS

SANTOS como CONTRÂTADA.

RESOLVE:

Àrt. 1o
338.807.002-49,
contratado,

Designar o (a) servidor (a) MÀNOEL
para acompanhar e flscalizar a

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

I - zelar pelo fiel cumprlmento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisões e as
providências que ul-trapassarem a sua competêncla, nos termos da 1ei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades Iegalmente
estabelecidas;

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

ROD TRANSAMAZON]CA SN K



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

refativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes dô
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

àrt. 30 - Dê-se ciência

Àrt. 4o - Esta Portaría

À!t. 50 - Revogam-se as

Regi st re - s e,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

d j-spos ições em contrário.

ITAITUBA PA, 0B de Eevereiro de 2019

AM I LTO XEIRA PINHO
FUNDO MUNI L DE EDUCAÇÃO

GES?OR (A) DO CONTRATO
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