
Porteria no

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO

DESIGNÀçÃO DE FISCàI,.DE CONTR;ATO

Designa setvidot para acompanhar e

físcâ7izat a execÜÇão deste contrato'

Contrato tr".' 20200031
i"i. p"o""tso Íto' PREGÃo No 080/2019-PP

objeto contratual:'^'*oã'l"t'at d-e g-entto" alimentícios para atender o

Programa Nacional- ae 
'af imlntaçao e "to-ú-puae ' 

do Eundo Municipal de

vEduáação de rtaituba / PA '

O(A) ST(A)AMILTON TEIXEIRA PINHO' SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO' NO USO dC SUAS

atribuiÇÕes legais, "ài"iátiã"ao'o 
ai=po"iãto u't' 6l du r'ti 8'666' de

2t de junho de '9;;,"-;--; it-r*-t"éat 
- a" contrato ellre a (o) EUNDo

MUNICIPAL DE EDUCAÇíó,"'"oio CoNtnataute e S AGUIAR DA SILVA EIRELI como

CONTRATADA.

RESOI.,\ÍE :

À!t. 10
338.807 .002-49,
contratado.

Designar o (a)
para acomPanhar

servidor (a) MANOEL

e fiscalizar a
LAMEIRA

exe cução
, CPF no
do obj eto

Art. 2o - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro

próprio todas as -o"-otiã""iu" 
à sua ".";;;';; 

determinando o que for

necessário a ttg""t"i-'uãào 
- 

au= f altas 
'tu 'at" defeitos observados ' e 

'

submeter aos ""," 
'-"-triã'ioi"" 

' em l-t*po hábi}' as decisões e as

providências que ultrapã""tt"* " "'u 
to*fãiência ' nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente' a q-ualidade dos serviços' prestados e/ou

materiais torneclaos'-pti"'--ôoÍtnarÀ?14;; periodicidade adequada ao

obieto do contrato, e àurante o se' -pt'io-àL 
áe valiaade' eventualmente'

própo, a autoridad"= ";;;i;; 
-u- 

"pii""-çãã 
àu" penaridades lesalmente

estabefecidas i

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

Fl..-

ROD TRAN SAMÀ ZONfCA SN

)



Estado do Pará

,titãt1l,Eilll?i'oEJfà'x8Âo

relativas aos serviços prestados t/-o:-::" materiais

:;;]i.i.,i;^;.,io 'o 
pinanãeiro para pasamento'

A!t. 30 - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se '

Art. llo - Esta Portaria entra em vigor na data de

Art. 5o - Revogam-se as disposiÇões em contrário'

Registrê-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

fornecidos, antes do

sua Publicação '

ITAITUBA - PA, 03 de EevereÍro de 2020

AM]ITO XEIRA PINHO

FUNDO MUNIC AL DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO

Fl6.-

ROD TRÂN SAMAZONICA SN

\\


		2020-02-28T14:58:27-0300
	AMILTON TEIXEIRA PINHO:58651977204




