
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESIGNAÇÃO DE FISCÀI, DE CONTPÀTO

Designa servidor para aconpanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

e

Contreto n". 20190054
Rêf,. Proêêsso no, PREGÃO N" 101/2018-PP
'bjeto Contratual: Locação de transporte hidroviário para

Ye transporte escol-ar, professores e distríbuiÇão de merenda
MunicÍpio de Itaituba.

LAME I RA
execuÇão do

realização
es co.La r, no

CPE n"
obj eto

a

O(a) ST (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETAR]O MUNICIPAL, NO USO dC SUAS

atri-buições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lel 8.666, de
2t de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o) EUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRATANTE C ANTONIO DA SILVA SANTOS COMO

CONTRATADA.

RESOI,VE :

Art.
338. 807 .002-49,
contratado.

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

Art. 20 Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando ern registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇãô, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superlores, em tempo hábil-, as decisÕes e as
providências que uftrapassarem a sua competência, nôs termos da Iei,'

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

III- atestar, formalmênle, nos autos dos processos/ as notas fiscais
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relativas aos servj-ços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Àrt. 3" - Dê-se ciência ao servj-dor designado e pub.Iique-se'

Art. 4ô - Esta Portaria êntra em vigor na data de sua publicação.

Àrt. 5" - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA PA, 08 de Fevereiro de 201-9

EIRA PINHO
FUNDO MUNIC DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO

AMI Í,TO
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