
Estado do Pará
Governo MuniciPal dê ltaituba

rúiôõ turlrcrprl oe eoucaçÃo

oesrctleçÃo DE ErscÀL DE coNtR;aro

Designà servidor para- acompanhar

fiscaT]-zar a execução deste contrato'

Contrato no. 20200033
iãi.-r"""""so no' PREGÃo N' 080/2019-PP

Objetso Contratual: 
"l"q'i"fçtt ãt q-ê"tto" alimentícios para atender o

Programa Nacional de 
'elimentaçao s"toú-pNas' do Fundo Municipal de

!'sduáaçao de rtaituba/PA '

O(a) ST(A)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, NO USO dE SUAS

atri-buições regars, t;";à";;;áo'o ai=po"iã "o "tt' 
ol au r'";" 8'666' de

21 de junho de "'g3;"-;-;- i?1:!:1iã;";' contrato 'l!f' a (o)ruNDo

MUNTCIPAL DE EDUCAÇA;'"oÀo õoNinerANrÉ 
"e 

;oNaL-ú P. RoDRIGUES EIRELI-ME

como CONTRATADA '

RESOLVE:

Portaria n"

À!t.
338.807.002-49,
contratado.

Designar o (a)
para acomPanhar

servidor (a) MANoEL

e fiscalizar a

, CPF no
do obj eto

e

LAME I RA

exe cuÇão

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

I - zelat pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em regj-stro

próprio todas ut .ot-úiã''"iu' à sua ".";;;à;;- 
determinando o que for

necessário a ttq." t t"i-'-u;'à"t- 
-ã" 

" rartas 
-áu-'dos defeitos observados' e'

submetêr aos "t'" 
- 

"utpàtiores ' 
u* 

- -ttmfo 
háb j-1' as decisões e as

providências que urtrãfià""u'"^ " =r,u "o*fãiência' 
nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente' a- 
-q-ualidade 

dos serviços' prestados e/ou

materiais fo,t'etidot''-plü-tolitnalÀDli:; periodicidade adequada ao

obieto do contrato, L àurante o "e' -petiJà áe varioade' eventualmente'

própo. a autoridad"= ";;;i;; 
-" 

"pil-tu*ç-aã 
át" penaridades resarmente

estabelecidas;

rrr_ atestar, formalmente, nos aulos dos processos, as notas fiscais

Elr-

ROD TRAN SAMÀZ N



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

] TA I TUBA PA, 03 de Fevereiro de 2020

EIRA PINHO
DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) O CONTRATO

AMI L
FUNDO MUN

F|3,

RO D TRÀNSAMÀZONICÀ SN

reLativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes doencaminhamento ao Financeiro para pagamênto.

Àrt. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e publique_se.

Àrt. 40 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Àrt. 5" - Revogam-se as disposições em contrário.

Regi stre-se,

PubI ique-se,

Cumpra-se.

.§'\
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