
RFPt]BLICA TEDERATIVA DO BRASIT
ESTADO DO PARÁ

MUNICIPIO DE ITAITUBA

Portaria no

DESIGNÀÇAO DE FISCA]. DE CONTRÀTO

Designa ser ioo r pàLd
acontpanha r e f :scalizar
á eliecuÇ; l ces te
cont rata .

Contreto Íro. 20f 80198
Rêf. Procêsso n". FF.EGÀC l.l" 033,j2018-ill
Objeto Contiatual-: O presente Contrato tem como obieto a

prestaÇão de serviços de agenciamento de passagens aéreas
em âmbito nacional- para atender a demanda do Munrcipio de
I taituba- Pre feitura Municipal, conforme d.iscr:minaçã,1 do
Anexo I - Termo de Referência do Edital de Pregão
Presencial n' 033/2018-PP, que independentemen te de suas
transcriÇôês fazem parte deste contrato.

O(a) ST (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNIC]PAL,
no uso de suas atribuiçÕes legais, cons-derandc o
disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de iunho de 1993,
e a celebração de Contrato entre a(o)EUNDO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE C VIA BRAS]L VIAGENS & TURISMO

LTDA - ME como CONTRATADA.

RESOLVE:

AJ.t.
CPE no
e xe cuçâo

1" - Designar o(a) servidor (a) MANOEL LAMEIRA ,

338.807 .002-49, para acompanhar e fiscalizar a

do objeto contratado.

À!t.
deverá:

I - zefar pefo
em registro próprio
determ.inando o que

fieL cumprimento do contfat ], anotando
tocias as ocorrêncids. a su.. -xec.:áo,
for necessário à reguia: raação das

Determinar que o fiscal ora designado



RE PÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

MUNICIPIO DT II AII UBA

faltas ou dos defeltos observados, e, submeter aos seus
superiores, em tempo hábíl, as decisõe.s e as providências
que uftrapassarem a sua competência, nos teimos da fe1;

II - avaLiar, contlnuamente, a qualidaCe d,)s selvlÇos
prestados e/ou mater:iais fornecidos pela CONIRÀTADA, em
periodicidade adequada ao objeto do contraio, . ciuranle o
seu periodo de va.Lidade, eventualment., prcporr a
autoridade superior a aplicação das renaliiaCes
legalmente estabelecidas ;

I

III- atestar, formalmente/ nos autos dos prccessos,
as notas fiscais relativas aos seLviÇos pres--ados e/ot
aos materiais f ornecidos, antes do çncami ni tar-rrent c ao
Einanceiro para pagamento._

Art. 3o - Dê-se ciência ao servidcr ciesignaoo e
publique-se

Àrt.4"
publicação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Art. 5" Revogam-se as disp

Regi stre-se,

Publrque-se,

Cumpra-se.

osiçêes em contrário.

I TAI TUBA PA, 24 dc abril de 2018.

AI.lIITON TEIXElRA PINHO
FUNDO MUNIClPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO
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