
Portaria no

DES I GTiIÀçÀO DE EISCÀI DE CONTRJATO

Contrato no. 20!90229
Ref. Procêsso no. Chamada pública r\o OO4/20!9-DL
Objeto Contratual: AeUTSIÇÃO DE GÊNEROS
REMANESCENTES DA AGRICUITURA FAMILIAR E DO
FAMIIIAR RURAI, PÀRA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA
ALTMENTAÇÃO ESCOTAR (PNAE) , ãno l-erivo de 2019.

Desiqna servidor para
aconpanhar e fiscafizar
a execuÇão des üe
contrato.

Al,IMENTÍCIOS
EMPREENDEDOR

NÀCIONAL DE

O(a) ST (a)AMIITON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIo MUN]CIPAL, no
uso de suas atribuições legais, consi-derando o disposto no
art. 61 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a ceJ-ebração
de Contrato entre a (o)EUNDO MUNICIpAL DE EDUCAÇÂO, como
CONTRATANTE e MARTINEZ MARTIRES SOUSA como CONTRATADA.

RESOLVE:

À!t. 10 - Designar o(a) servidor (a) MANOEL LAMEIRÂ, Cpf
n' 338.807.002-49, para acompanhar e fiscalizar a execuÇão
do objeto contratado.

Art. 20 Determ.inar que o fiscal ora designado 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 fal-tas
ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores,
em tempo hábif, as decisões e as providências que
uJ-trapassarem a sua competência, nos termos da lei;

If - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou mate.riais fornecidos pela CONTRATADA, em
periodj-cidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu
periodo de val-idade, eventual-mente, propor a autoridade
superior a aplicação das penalidades legalmente
estabeleci-da s;

III- atestar, forrnalmente, nos autos dos processos, as



notas fiscais relativas aos se.rviços prestados e,/ou aosmateriais fornecidos, antes do encaminhamento ao Einanceiro
para pagamento.

Àrt.
pubfi-que-se.

Art. 4o
publicação.

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data d.e sua

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

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA - PA, 18 de Junho de 2019

AMI LT EIRA PINHO
FUNDO MUNIC DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO
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