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DESICNAçÃO DE FISCÀT DE CONBR;ATO

Designa 'se rvidor para. acompanhar

f iscatlzar a execuÇão deste conttata'
e

Poitaria n"

Àrt.
338.807 .002-49,
con!ratado.

Contrato tr". 20200032
;;;:-;;""'so no' PREGÃo N" o82l2o1e-PP
\bjeto contratuar: iocaçao de transporte hidroviário p

\ãe transporte escolar, professores., e,. distribuiÇão de

para suprir u nut"=-"Lãudá do rundo Municipal de Educação

o (a). Sr (3ly1li?l -'"'.:?:n"'.t"l§' .ttt1f31'"" .,'j^""".'"^i+oá"T'1"; 8ãqlll=
atribuiÇÔes Iega r s,
2t de junho de 1;;;'-;"-; 

--cerelraê#"ãe'-cãnttuto 
-en^tre 

a (o) FUNDo

MUNrcrpAL DE EDUCAÇí;i'.o;lo tor-rRo"oror"'". lóeo-eo,ãelo DA sILVA oLIVEIRA

como CONTRATADA '

ara a rea I l zação
merenda escolar,
de ltaituba/ PA '

Designar o (a)
para acomPanhar

RESOLVE:

servidor (a) MANOEL

e fiscalizar a
LAME I RA

exe cução
, CPF no
do obj eto

Fb.-

ROD TRÀNS ICA SN

A!t. 2o - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

-".oolio 
;;à:"' ::'"""""'la:I}q"J-"^i,-p";i'àã' 

-ã""'mi''anáo - À q"" ror

necêssário à t"gul";i;;;aã-aa" rartas 
'ãir--ooé d"r "ito" 

observados' e '

submeter aos ""r"'--"riãll-oi"r, :1 ^^..À* 
- hábir, as decisôes e as

providências que u:'trãfã"""t"* u "''t" 
toàpãiat"Ju ' no= termo's da lei; 

.

It' - avaliar' continuamente' 
-a- -qual 

j-dade dos serviços' prestados e/ou

materiais fo"'"tiiJl'"'pãi"'"'tõtúL^t3'--; pLtioaitiauat adequada ao

oüi.to do contrar.ol-i à,-,'r.,.. . ".-:.,1à.:t'r{' í:""lt"'"i'rt".i§'ilã}Tilli:
;;á;;; ã autori-dade suPerior a aPrr

estabel-ecidas;

r,rr_ atestar, formarmente, nos autos dos processos, as notas fiscais

\
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,""it'Jt'l$''JE"ilt=oEJ'iil'NBi"

relar ivas .:: 
^ "::"*i::"::;::'S::"'J:;J:;latêri 

a i s rornecidos'

encaminhamento ao E rrrarruçrr" r-

À!t. 3o - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se'

Art. 4o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publ j-c

antes do

aÇão.

A!t. 50 - Revogam-se AS

Re-gistre-se,

Publique-se,

Crimpra- se '

disposições em contrário '

ITAITUBA - PA' 16 de Janeiro de 2020

AMITTO lRA PINHO
DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNI
GESTOR (A) DO CONTRATO
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ROD TRÀN SAMÀZ ONlCA SN
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