
Portalia n"

DESIGNÀçÃO DE EISCÀT DE CONTR]ATO

Designa servidor para acomqanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

O(a) ST (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, NO USO dC SUAS

atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
27 de junho ãe 1993, e a celebraçào de Contrato entre a(o)EUNDo
MUNICLPAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE e VILMA CAMARGO DE SOUSA como

CONTRATADA.

RESOLVE:

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acompanhar e fiscalizar a
Art. 1o

338.807 .002-49,
contratado.

LAME I RÀ
exe cução

, CPF n"
do obj eto

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

I
própri
nece s s
submet
provi d

- zelaÍ pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
o todas ãs ocorrências à sua execução, determinando o que for
ário à regularização das faltas ou dos defeitos obselvados, e,
er aos seus superiores, em tempo hábit, as decisões e as

ências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avafiar, continuamente, a qualidade
materj.ais fornecidos pela CONTRATADA, em

objeto do contrato, e durante o seu periodo
propor a autoridade superior a aplj-cação
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos

dos serviços prestados e/ou
periodicidade. adequada ao
de val j-dade, eventualmente,
das penalidades fegalmente

processos, as notas fiscais

Fls._

ROD TRANSAMÀZON ICA SN

Contrato t". 20200027
Ref. Processo no. PREGÃO N" o82/20!9-PP
objeto contratual: LocaÇão de transporte hidroviário para. a realização

\re transporte escolar, professores e distrlbuição de merenda escolar,
para suprir a necessidade do Eundo Municipal de Educação de Itaituba/PA.



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

refativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos' antes do

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento'

À!t. 30 - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se'

Art. 40 - Esta Portarla

Àrt. 50 - Revogam-se as

Registre-sê,

Pubfique-se,

Cumpra-se.

entra em vigor na data de sua publicação'

disposições em contrário.

ITAITUBA - PA, 16 de Janeiro de 2020

AMlT,TO XElRA PINHO
FUNDO MUNI

GESTOR (A)
AI DE EDUCA
DO CONTRÀTO

ÇÃo

Ft§._
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