
DESIG1NÀÇÃO DE FISCÀI DE CONTP.ATO

Designa servidor para acomPanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

contreto n". 20200036
Rêf. Processo no. PREGÃO N" 080/2019-PP
objeto contratual: Aqulsição de gêneros alimenticios para atender o

\zprograma Nacional de Alimentação Escol-ar-PNAE, do Fundo Municipal de

EducaÇão de Itaituba/PA.

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

atrlbuiçÕes legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8'666, de
27 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)FUNDO

MUNICI.PAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRÂTANTE ê J. J. S. DE SOUSA-ME como

CONTRATADA.

RESOI.,VE:

Estado do Parâ
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICTPAL DE EDUCAçÃO

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acompanhar e fiscalizar a

e

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

LAMEIRA
execução

, CPF no
do obj eto

Àrt. 2" - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuçáo, determinando o que for
necêssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, el
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
nateriais fornecidos pela CoNTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventua.l-mente,
prápo. a autoridade superior a apJ-l-cação das penalidades legalmente
estabefecidas;

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

Ft8._
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Portaria n"



relativas aos
encaminhamento

A!t.3"

Àrt, 40

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÂO

serviÇos prestados e/ou ao3 materiais fornecidos, antes do

ao Financeiro PaIa Pagamento.

Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se'

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi'cação'

Art, 5" - Revogam-se as

Regi st re- se '
Publique-se,

Cumpra-se.

disposições em contrário.

ITAITUBA PA, 03 de Fevereiro de 2020

EIRA PINHOAMI LT
FUNDO MUN DE EDUCAÇÁO

GESTOR (A) DO CONTRÂTO

I

Fb.-
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