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Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

RESOLVE:

DESIGNÀçÃO DE FISCÀJ, DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar e

fiscaLizar a execução deste contrato'

Contrato n'. 20190056
Ref. Processo Ao. PREGÃO N" 101"/2018-PP

jii"t" contlatual: LocaÇão de transporte hidroviário para a

de transporte escolar, professores e distribuição de merenda

Municipio de Itaituba.

O(a) Sr(a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL/ no uso de suas

atribuiçôes legais, cànslaeranao o disposto nÔ art ' 67 da Lei 8'666' de

2t de junho de Úôa, e a celebração de Contrato entre a (o)PUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇíô; COMO CONTRATANTE C JOEL LINS EERREIRA COMO

CONTRATADA.

LAME ] RA
exe cuçã o

realização
escolar, no

, CPF no
do obj eLoDesignar o (a) servidor (a) MANOEL

para acompanhar e fiscalizar a

\-/ À!t. 20 - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

T - ze]ar pelo fj-eI cumprimento do contrato/ anotando em registro
próprj-o todas as ocorrência; à sua execuÇão' determinando o que for
necessário à regu}arização das faltas ou dos defeltos observados, e,

submeter aos seus superiores, em tempo hábi1' as decisÔes e as

providências que ultrapassarem a sua competência' nos termos da lei;

II-avaliar,continuamente,aqualidadedosserviçosprestadose/ou
materiais forneci-dos pela CONTRATÀDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e àurante o seu período de validade' eventualmente'

;;á;;. a auroridade superior a apficação das penalidades legalmente
estabel-ecidas;

III- atestar, formalmente. nos autos dos processos' as notas fj-scais
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

relativas aos serviçoS prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Àrt. 3o - Dê-se ciência

Art. {o - Esta Portaria

A!t. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publ.ique-se,

Cumpra-se.

ao servj-dor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação '

disposições em contrário '

] TA] T UBA PA, 08 de Eevereiro de 2019

AMI LTO EIRÀ PINHOI
FUNDO MUN 1C DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRÀTO
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