
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO

DE S rG!,rÀçÃO DE FrSCÀr DE CONTRATO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizat a execução deÇte contrat-o,

e

contrato n". 20200030
Rêf. Plocêsso no. PREGÃO N' 082/2019-PP
lbjeto Contratual: LocaÇão de transporte hidroviárj-o para a realização

Ye transporte escolar, professores e distribuiÇão de merenda escolar,
para suprir a necessidade do Fundo Municipal de Educação de Itaituba/PA.

O(A) ST (A)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, NO USO dC SUAS
atribuiçôes legais, consj-derando o disposto no art. 67 da Lei
21, de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRÀTANTE e REGINALDO DA SILVA
CONTRATADA.

8. 666, de
a (o ) EUNDO
LUNA como

Àrt, 1o
338.807.002-49,
cont ratado .

Designar o (a) servidor (a) MANOEL
para acompanhar e fiscal-izar a

LAMEI RA
execuÇão do

CPE n"
obj eto

I1 - avaliar, continuamente, a qualidade dos serv.iços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto. do contrato, e durante o seu periodo de val-idade, eventual-mente,
propor a autoridade superior a apficaÇão das penal-idades l-egal-mente
estabelecidas,'

III- aLestar, formal-mente, nos autos dos processos, as notas fiscais

E

F:a.-

ROD TRÀN ONICÀ SN

RESOT.VE:

Ait. 2" - Determinar que o fj-scaf ora designado deverá:

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprj-o todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
nebessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e a§
provj-dências quê uftrapassarem a sua competência, nos termos. da Iei;



re.l-ativas aos
en caminhamento

Art. 3"

A!t. 40

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes
ao Einanceiro para pagamento.

Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Esta Portaria entra em vigor .,a data de sua publicação.

do

T,a. t" - Revogam-se as disposiçôes em contrário.

Registre-se,

PubI ique-se ,

Cumpra-se.

I TAI TU BA PA, 16 de Janeiro de 2020

XEIRA PINHO

GESTOR (A)
AI DE EDUCÀÇÃO
DO CONTRATO

FUNDO MUN
AMI LT

Fls._
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