
Poltaria n"

Att.
MOREIRA,

DES ISNAÇÃO DE EÍSCAT DE CONTRÀTO

Designa servidot Pata
acompanhar e f i scaTizar
a execução deste
contrato,

DA

o

Contreto n". 20200006
Rêf. Procêsso no' chamada Pública no 005/2019-DI

Objeto Contratual: AQUrsrÇÃO DE GÊNERos ALTMENTÍCloS

AGRICUITURA EAMIIIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIÍ'IAR RURAL PARA

ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE AIIMENTAÇÁO ESCOIAR'

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICfPAL' no

uso de suas atribuiçÔes legaj-s, considerando o disposto no

art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1-993' e a cel-ebração

de contrato enrre a(o)FUNDO úUNrCrpel DE EDUCAÇÃO, como

CONTRATANTE E JURANDIR TORRES ALVES COMO CONTRATADA.

RESOI,VE:

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

cPE no 485.r22.602'49, para acompanhar e fiscalizar
a execução do objeto contratado'

AÍt , 2o - Determinar que o fiscal- ora designado deverá:

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em

registro prófrio todas as ocorrências à sua execução'

deierminando à q.r. for necessário à regularização das faltas
ou dos defeitos observados, e, Submeter aoS SeuS superiores,
em tempo hábi1, as decisões e as providências que

uftrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

II - avaliar, continuamente, a qualj-dade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pefa CONTRÀTADA' em

periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu

periodo de vafidade, eventualmente, propor a autoridade
superior a aplicação das penalidades legalmente
estabefecidas;

III- atestar, formal-mente, nos autos dos processos,
notas fiscais rel-ativas aos serviços prestados e/ou

AS

aos

>\.-



materiais fornec idos,
para Pagamento.

Alt.
publique-se.

A!t. 4o
publ icaÇão '

A!t. 50

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se '

antes do encaminhamento ao Einanceiro

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Revogam-se as disposições em contrário '

ITAITUBA - PA, 07 de Janeiro de 2020

AMI
EUNDO

EIXEIRA PINHO
IPAL DE EDU CAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRÀTO
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