
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

DESI GNÀçÃO DE FISCÀÍ' DE CONTRJATO

Designa servidor Para acomqanhaÍ

fiscaTizar a execução deste contrato'

pa ra
pa ra

Contrato f. 2A2A0045
*"i. ,.""""so no. PREGÃO N" 004/202o-PP

objeto Contratual: LocaÇão de transporte hidroviário remanescente

ealizaçào o" tttn=p-ottà' e=coIa' e dist'ribuição de merenda escolar'
v-- , ,:-àà"r".jo úunicipar de Eáucação de Iraituba/PA.
suprir a nece s s roaor

O(A) ST (A)AMILTON TEIXEIRA PINHO' SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO' NO USO dC SUAS

atribuiÇÕes Iegais, ""^":-ã"iã"ao' 
o aisposà "o 

utt ' 61 da Lei 8'666' de

2t de junho de 1;ü;"-;--; 
_tt-t-t-?:?.0-iã 

i" contrato entre a(o)FUNDo

MUNICTPAL DE EDUCAÇÁá;' co'mo-courRATANrL e ELIDIO MENDES DA SILVA como

CONTRATADA.

RESOI,VE:

LAME I RA

execução

e

-oI LYÍ II
do Õbj eto

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

\-7 I - zelar pelo fiet cumprimento do contrato' anotando em registro

próprio todas u" ot*iãt'ti'" à -s1a ";";;;;;; 
determinando o que for

necessário a t"q' rã"t"i 'uiaã 
ous rartas""áu-.dos defeitos 

'observados' 
e'

submeter aos "t""- "ttpt'iores' 
t^ 

-it*po 
hábiL' as --decisões 

e as

providência. q'u "it'ápà""utt* 
u 

"t-'u 
<:tnlpãú""iu ' tto" termos da fei;

II - avaliar, continuamente' a 
-q-ualidade 

dos serviços' prestados e/ou

materiais ro t'.'ttiàJ='"p"Tt 
--tooi'*orÀ1'-- 

"* 
periodicidade adequada ao

obieto do contrato' e durante o 
" "-1 ,p"trJà 

áe variaa-ae' eventuarmente'

p.ôpo, a aucoridaâe superior u 'pr 
l"tutçã áut penaridades legarmente

e stabe I ec ida s i

Àrt.
338.807 .002-49,
côntratado.

Designar o (a)
para acomPanhar

servidor (a) MANOEL

e fiscalizar a

nos autos dos Processos ' as notas f iscais
III- atestar, formalmente'

ROD TRANS AI,LAZõurce stt

Portaria n" ..'...""'/

)..-



Estado do Pará

;u";u"Hltl;ll t,oE J',Íà'x8i"

relativas aos
enc aminhament o"::"iÍ::"::i::'s::"'#I",Í3,i,]"'""u'"

A!t. 3"

art. 4"

Art.5"

Dê-se ciêncr-a

Esta Portaria

Revogam-se as

ao servidor designado e

enlra em vigor na data

disPosiçÕes em contrário '

AMlLT x

EUNDO MUNIC I
GESTOR (A) DO CONTBATO

f ornec j-dos, antes do

publique-se '

de sua PublicaÇão '

Registre-se '

Publique-se '

CumPra-se '

lBA PINHO -
DE EDUCAÇAO

Fl§.

ROD ÍRÀN ZON ICA SN

ITAITUBA - PA' 18 de Eevereiro de 2020
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