
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

DES rGNAçÃO DE ErSCÀr DE CONTRATO

Designa servidor pata acomPanhar
fiscafizar a execução deste contrato,

e

CoÍrtrato n". 2 018 7 816
Ref. Procêsso no. PREGÃO N" 006/201-B-PP-rjeto Contratual: ContrataÇão de serviços de
YluviaI, com condutor e monj-tor, para atender
Municipal de Educação de Itaituba.

a
transporte e s co.Lar

demanda do fundo

o(a) sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atrj-buj-ÇÕes legais, considerando o disposto no art. 6? da Lei 8'666, de
2l de junho de 1993, e a celebraÇão de contrato entle a (o)FUNDO

MUNICIpAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE e EDUARDO ALMEIDA SALES como

CONTRATADA .

RESOT,VE:

Art, 1o
338.807 .0A2-49,
contratado.

Designar o (a) servidor (a) MANOEL
para acompanhar e fiscalizar a

LAME I RA
exe cuÇão

, CPF no
do obj eto

À!t. 2" - Determinar quê o fiscal- ora designado deverá:

I-zelarpelofielcump.rimentodocontrato,anotandoemregistro
próprio todas as ocorrência; à sua execuÇão, determj-nando o que for
necãssário à regularização das faftas ou dos defeitos observados, e,

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

prã.riOOtt"ius que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

I1 - aval-iar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e'lou

materiais fornecidos pela CONTRATÀDA, em periodicidade adequada ao

ob]etodocontrato,êduranteoseuperiododevafidade'eventualmente'
;;á;;; a autoridade- superiot a apiicação das penalidades lesal-mente

estabel-ecidas;

III- atestar, formal-mente, nos autos dos processos' as notas fiscais

Flê._
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

rel-ativas aos serviços plestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3o - Dê-se ciência

Art.40 - Esta Portaria

Art. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servldor designado e publique-se.

de sua publicação.entra em vigor na data

disposiçÕes em contrário.

TA] TUBA PA, 09 de Fevereiro de 2018

EIRA PINHOAMIITON
FUNDO MUNI L DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO
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