
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO IIITUNICIPAL DE EDUCAçÂO

DESIG:I,{AÇÃO DE FISCâI DE CONER;àTO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscalizar a execução deste contrato.

Contrato n". 2 018 7 814
Ref,. ProceEso no. PREGÃO N" 006/2018-PP
-'rjeto contratuel: ContrataÇão de serviços de

YJ-uvia1, com condutor e monitor, para atender
Municipal de Educação de Itaituba.

a
transporte escolar

demanda do fundo

o(a)sI(a)AMILToNTEIXE]RÀPINHo,SECRETARIoMUNICIPAL,nousodeSuaS
atribuiçôes legais, considerando o disposto no art' 67 da Lej- 8'666' de

2L de junho ã. 1gg3, e a celebração de contrato entre a (o) EUNDO

MUNICIPAi DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE E LINDALVA V]EIRÂ DOS SANTOS

como CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 1o
338. 807 .002-49,
contratado.

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acompanhar e fiscafj-zar a
LAME I RA

exe cuÇ ão
, CPF no
do obj eto

Art. 2" - Determinar que o fisca] ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrênciaÀ à sua execuÇão, determinando o que for
necLssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,

submeter aos seus supàriores, em tempo hábil-' as decisões e as

prã.riaet',"ius que ultrapassarem a sua compétência' nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou

materiais fornecidos pela CoNTRATÀDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de vafidade' eventualmente'

;;á;;t a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente

estabelecidas;

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

Fls._
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

refativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encamlnhamento ao ['j-nanceiro para pagamento.

A!t, 30 - Dê-se ciência

Àrt. 40 - Esta Portaria

Art. 5o - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se,

entra em vigor na data de sua publicação'

dísposiçÕes em contrárlo.

I TAl T UBA PA, 09 de Fevereiro de 2018

AMT LTO XEIRA PINHO

GESTOR (A)
AI DE EDUCAÇÃO
DO CONTRATO

FUNDO

Fl§.-
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