
Portaria n"

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO

DES IGNAçÃO DE FISCÀI, DE CONTRJATO

Designa servidor Para acomPanhar

fiscàfizar a execuÇão deste contrato'

contrato n". 20200048
*ãi. 

"=o""tso 
Íro. PREGÃo N" 004/2020-PP

objeto Contratual: 
"tc:"çac> 

de transporte hidroviário remanescente

\aalização O" ttu""pott" escofar e distribuição de merenda escolar'

supri-r a necessidao""áo-f'"'Oo Municipal de rducação de Itaituba/PA'

O(A) ST (A)AMILTON TE]XEIRA PINHO' SECRETÁR]O DE EDUCAÇÃO' NO USO dC SUAS

atribuiÇões legais, tà"=láttã"ao'o ai"po"iã no utt' 6l du r'"1 8'666' de

ãi- a" iunho q:..^1,^=;"-:^:1 '"""t^,'.?'^1t^i?rt: :'"tf i?r.'"|ii*r1li't::3:
MUNICIPAL DE EDUCAÇAO' como LUr\r Áó1ã'

CONTRATADA.

RESOLVE:

LAME I RA

execução

pa ra
pa ra

rTDEA

do obj etoAtt. 1o

338.80? .002-49,
contratado.

Designar o (a)
para acomPanhar

servidor (a) MANOEL

e fiscalizar a

A!t.20_Determinarqueofiscaloradesignadodeverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro

próprio todas u" .otãiiãntiu" 
à -=Yu 

ti";;;;;; determinando o que for

necessário a r^tgu ""t"i '.;'ào 
au" fartas 

.'ou--até 
defeitos observados' e'

submerer aos ="r="-";;:;j"r"", 
.i 

^^...Ài" 
hábil, as decisões e as

provi-dências que ultrãpà""utt* u 
"t-'u "o'i'pãJc''tiu ' 

t'o" termos da fei;

II - avaliar, continuamente' a- 
-q-ualidade 

dos serviços' prestados e/ou

ma r e r i a i s r o,., e. i a Js'' 
-p 

" 
ü -' 

ôor'ir n"toll; r.n §."'"t:fi;.'S::'."::;:: ii: "r::
:li;:i :t litliih?a. " "f;;:?"; 

" 
" 

" ]! r1'.'"!"# ãã " 
" 

i-"-"i ii du a" " r e s a rme nt e

Lstabelecidas;

rrr_ atestar, formarmente, nos autos dos processos, as notas fiscais

Ft§._
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Estado do Pará

fi ifJrft [,'"liiliJEJ$'X8i"

e/ou aos materiais fornecidos' antes do

pagamento.relati-vas aos
enc aminhament o

Art. 3"

Àrt. 4"

serviços PrestadÕs
ao Einanceiro Para

Dê-se ciência

Esta Portaria

A!t.5o - Revogam-se as

Registre-se,

Publ j-que-se,

CumPra-se.

ao servidor de s ignado e publique-se '

de sua Publicação 'entra em vigor na data

disPosiçÕes em contrário '

ITAI TUBA PA, 18 de Eevereiro de 2020

AMÍIT XEIRÂ PINHO

EUNDO MUNl PAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTBATO

Fls.-
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