
Portaria n"

DES IGNAçÀO DE FISCAI, DE CONTRÀTO

Contrato n". 2A2A00 49
Ref. Processo no. PREGÃO N" 004/2020-PP

rjeto
realiza
suprir

RESOLVE:

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acomPanhar e fiscalizar a

Desiqna servidor Para acomPanhar
flscafizar a execuÇão deste contrato.

e

Contratual: LocaÇão de transporte hidroviário remanescente

ção de transporte escolar e distribuiÇão de merenda escolar'
a necessidade do Eundo Munlcipal de EducaÇão de Itaituba/PA'

pa ra
pala

o(a) sr (a)AMILTON TE]XEIRA PINHO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas

atribuições legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

át de junho âe 1gg3, e a celebração de contrato entre a(o)FUNDO

MUNICIPALDEEDUCAÇÃO,comoCONTRATANTEeJOSEMARIADELIMACRUZComo
CONTRATADA.

Alt.
338.807 .002-49,
contratado,

LAME I RA
exe cuç ão

AÍ1-.2'- Determinar que o fiscal ora desígnado deverá:

I - zelar pelo flel cumprimento do contratof anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão' determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defej-tos observados' e'

submeter aos seus supàriores, em tempo hábi1, as decisões e as

providências que ultrapassarem u "" to'pãtência' nos termos da fei;

II . ava}iar, continuamenteí a qualidade dos serviços prestados e/ou

materiaj-s fornecidos pela CONTRATÀDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventualmente'

propor a autoridad"' "t-'f 
tiio' a apiicação das penalidades legalmente

estabelecídas;

III-atestar,formalmente,nosautosdosprocessos/asnotasfiscais

Ft§._

ROD TRANSAI4A ZONICA SN

, CPE n"
do obj eto



I

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba
rÚiôô'üúrcrpAl oE EDUcAçÃo

serviços prestados e/ou aos materiais
-"À ri""rrã"iro Para Pagamento '

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Portaria enlra em vigor na data

fornecidos, antes do

publique-se.

de sua Publicação '

relativas aos
encaminhament o

Art. 30

Art.4"

Art. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

CumPra-se.

disposições em contrário.

ITAITUBA

AMIITO lRA PINHO
DE EDUCAÇÃO
CONTRATO

EUNDO MUNI
GESTOR (A) DO

PA, 18 de Eevereiro de 2020

Fl§.

ROD TRÀN SAMAZON ICA SN
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