
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

rÚúàô rlrur.rrcrPAl DE EDUcAçÃo

DESIGNÀçÃO DE EISCâI DE CONTR;ATO

Desiqna servidor Para acomqanhar
fiscaLizar a execüÇão deste contrato'

Contreto í". 20200052
nãi. "r""""so 

no. PREGÃo N" 004/2020-PP

^5jêto contratuar: LocaÇão de transporte hidroviário remanescente

\éal1zação o" ttat'sforte' escolar e distribuição de merenda escolar'

suprir a nece s s idaO" 
.-ão - 

rl.l''lao Municipal de eiucação de Itaituba/PA'

para
para

O(A) ST (A)AMILTON TEIXEIRÀ PINHO' SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO' NO USO dC SUAS

atribuiçÕes legais, lá''"1à"t"'''ao o oi"po"io no art' 6z du r'"i 8'666' de

21,dejunhode1"3,--;--;cele-fraçao-aeContratoentrea(o)FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃó;' "o*o CONTRATANTE e JOS IVANE BENTES SOARES como

CONTRATADA.

BESOI,VE:

Portaría no

À!t.
338.807 .002-a9,
contratado.

Designar o (a)
para acompanhar

LAMEIRA
e xe cuÇão

, CPF no
do obj eto

e

servidor (a) MANOEL

e fiscalizar a

Art. 2' Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I-
próprio
nece s s ár
submeter
provi dên

II - avaliar, continuamente' a qualidade
materiais fornecidos pela CONTRATADA' em

ãfj.to do contrato, e durante o seu periodo
piáp", a autoridade superior a aplicação
estabel,ecidas;

IIl- atestar, formalmente, nos autos dos

zelar pelo fiet cumprimento do contrato' anotando em registro
todas as ocorrênciai à sua execução' determinando o que for

io à regularização ãas faltas ou dos defeitos observados' e'

aos seus "rp.t,-oiã", 
em tempo. hábil' as decisõe-s ' 

e as

cias que ultrapassar;;-á ";; 
compátência' nos termos da l-ei;

dos serviços Prestados e/ou
periodicidade adequada ao

áe validade, eventualmente,
das penalidades fegalmente

processos, as notas fiscais
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re rar ivas ":: ^ "::"iÍ::":§::"3::, "J:;i:;.lateriai 
s rornecidos' antes

encaminhamento d., 
- ^^-_rirtôr designado e pubrique-se'

ârt. 3" - Dê-se ciência ao servidor

A!t. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação'

Art. 5o - Revogam-se as disposições em contrário'

do

de 2020

Registre-ser

Publique-se '

CumPra-se '

ITAITUBA - PA' 18 de Eevereiro

IRÀ P]NHO -
DE EDUCAÇAO

CONTRATO

AMlTTON x
FUNDO MUNIC] P

GESTÔR (A) DO
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