
Portaria nô

DESIG!.IÀÇÃO DE T'I SCAI, DE CONTR,ATO

Designa servidor Para acomPanhar
flscaTizar a execução deste contrato.

e

Contrato n". 20190235
Rêf. Processo Íro. PREGÃO N" 039/2019-PP
. .,ieto contratual: Contratação de empresa especlalizada em forneci-mento
ã.- pu"=ug.ns hidroviárias intermunicj-pa1 e interestadual para atender a

demanda do Munj-cipio de Itaituba e Fundos Municipais'

o(a) sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiçôes legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666, de

2l de junho ãe L993, e a celebração de Contrato entre a(o)EUNDO

MUNICIpA| DE EDUCAÇÃO, como CONTRÀTANTE e LV NAVEGACAO E TRÀNSPORTES

EIRELI como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

À!t. 10
338.807 .002-49,
contratado.

LAME IRÀ
execução

, CPE no
do obj eto

A!t. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas ãs ocorrênciaÀ à sua execuÇão, determinando o que for
necãssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos Lermos da lej-"

II - avaliar, continuamênte, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecj.dos pela coNTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de vafidade, eventualmente,
prápo, a autoridade superior a apricação das penalidades .regalmente
estabelecidas;

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

Fb.-

ROD TRÀNSAMÀZONICA SN

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acompanhar e fiscal-izar a



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

relativasaosserviçosprestadose/ouaosmateriaisfornecidos'antesdo
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento'

À!t. 3" Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se'

Esta Portaría entra em vigor na data de sua publicação'

Revogam-se as disposições em contrário'

Registre-se,

Publ j-que-se,

Cumpra-se.

I TAI TUBA PA, 02 de Julho de 2019

AMILTON XE RÀ PINHO
FUNDO MUNICI

GESTOR (A)
DE EDUCAÇÂO

DO CONTRATO

A!t. 4"

A!t. 50

Fl!-
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