
Portaria n"

Art.
MOREIRA,

DES IGNÀçÃO DE FISCÀI DE CONTRJLTO

III- atestar, formafmente,
notas fiscais refativas aos

Desiqna servidor Pata
acomqanhar e fiscaTizar
a execuÇão deste
contrato ,

nos autos dos Proces sos,

contrato no. 20200003
Ref. Procêsso no' Chamada PúbIica no 005/2019-DL

Olrjeto Contlatua1: AQUrsrÇÃo DE GÊNERos ATTMENTÍcros DA

AGRICUTTURÀ EAMIL]AR E DO EMPREENDEDOR FAMIÍ'IAR RUBÂL PÀRA O

ATENDIMENTO AO PROGRÀMA NAqIONA! DE AIIMENTÂÇÃO ESCOLAR'

o(a) Sr (a)AMILTON TEIxEIRA PINHO, SECRETARIo MUNICIPAL' no

uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no

art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993' e a ce-Iebração

de contrato enrre a(o)FUNDO úuNrcrper, DE EDUCAÇÃo, como

CONTRATANTE E DANIEL DE SOUSA PEREIRA COMO CONTRATADA.

RESOLVE:

1o - Designar o(a) servidor (a) IVONELI DUARTE

cpr n' 485.;22.602-49, para acompanhar e fiscal-izar
a execução do objeto contratado '

AÍL. 2o - Detêrminar que o fiscal- ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em

registro prólrio todas ut ocorrênclas à sua execução'

ãài"r*:..,unao ã q.r. for necessário à regutarização das faltas
ãrã"'ãài.laos observados, e, submeter aos seus superiores,
em tempo hábi1, as decisões e as providências que

ultrapassarem a sua competência/ nos termos da lei;

1I - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços

prestados e/ou materiais fornecidos pefa CONTRATADA' em

ieriodicj-dade adequada ao objeto do contrato' e durante o seu

iãrrããã a. validãde, eveniualmente' Pfopot a autoridade

ã.r-rp".iot a apl-icação das penalidades legalmente

estabelecidas i

serviços prestados e/ou
AS

aos

)\)



materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiropara pagamento.

i

Àrt. 30
publique-se,

Art. 4o
pubJ- j,cação .

Dê-se ciência ao servidor designado ê

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Art. 50 - Revogam-se as disposiÇões em contrárío.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA - PA, 07 de Janeiro de 2020

AMII XEIRA PINHO
FUNDO MU PAL DE EDUCAÇÃO

DO CONTRÀTOGESTOR (A)
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