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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE EDUCAçÂO

DES IGr!ÀçÀO DE FTSCAIJ DE CONTR]nTO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

e

Contreto n", 2 018 7 810
Ref. Procês§o no. PREGÃO N" 006/2018-pp

V)jeto Contratual: ContrataÇão de serviços de
f-Luvj-aI, com condutor e monitor, para atender
Municipal de Educação de Itaituba.

a
transporte esco.l-ar

demanda do fundo

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIpAL, no uso de suas
atribuj-ções legais, consÍderando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2L de junho de L993, e a celebração de Contrato entre a (o)EUNDO
MUN]CIPAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRÂTÀNTE e .]OSE MÃR]A DE LIMA CRUZ Como
CONTRÂTADÂ .

RESOLVE:

Àrt, 10
338.807 .002-49,
contratado.

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

LAME IRA
execuÇão do

CPF n"
obj eto

Art. 2" Determinar que o fiscal ora desj-gnado deverá:

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábif, as decisões e as
provj-dências que ultrapassa.rem a sua competência, nos termos da Iei;

II - avaliar, continuamentê, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRÂTADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de vafidade, eventual-mente,
propor a autoridade superior a apJ-icação das penafidades l-egalmente
estabel-ecidas ,'

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais

o
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re.lativas aos servj-ços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3o - Dê-se ciênci-a

À!t. 4o - Esta Portaria

A!t, 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se,

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposições em contrário.

TA] TI]BA PA, 09 de Eêvereiro de 201-8

RÀ PINHO
FUNDO MUN IP DE EDUCAÇAO

GES?OR (A) DO CONTRÀTO

AMIT,TON
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