
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO

DESIGNÀÇÃO DE EISCÀT DE COIITRÀTO

' Desi-gna servidor para acompanhar
fiscaLizar a execução deste contrato'

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

atribuiÇões legais, cánsiaeranAo o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

2L de junho de fggí,- à t celebraé-ão de Contrato entre a(o) PUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇAó,'.o^o CoNTRÀTANTE e soRvETERIA NEVADA EIRELI como

CONTRATADA.

RESOLVE:

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acompanhar e fiscal-izar a

À.rt. 20 - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

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

próprio todas as ocorrênciaã à sua execução' determinando o que for

necessário à regutarizaÇão das faIEas ou dos defeitos observados' e'

submeter aos """" 
- 
=upãiiot""' em tempo hábi1' 1" de-cisões e as

õrã"iãã."rãs-que urtrJ;ã;;;;; á """ "o'pâtência' 
nos termos da 1ei; 

l

ÍI - avalj-ar, continuamente' a qualidade dos serviços prestados e/ou

materiaj"s forrleciao= peú coútnatÀoe' em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e àurante o seu periodo áe validade' eventualmente'

propor a autoridadt" ";;;i;; 
a apiicação das penalidades legarmente

estabelecidas;

e

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

ONICA SN

Fta*

ROD TRAN SAMÀZ

^

Portaria Í!o

Coatrato n". 20200038 -

Rêf. Processo Íto. PREGÃO N" 080/2019-PP
Objeto Contratual: ãquisiçao de gêneros alimenticios para atender o

\-.rrograma Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, do FUndo Municipal de

Educação de Itaituba / PA '

A!t. 1o
338 . 807 .002-49,
contratado.

LAMEIRA
execução

, CPF no
do obl êto



-^'l âf i vas aos serviÇos prest
:;:ãi,.,t;*;.to uo Einanceiro

Àrt. 30 - Dê-se ciência

Estado do Pará

,",iH[1$'',Jll"illi,oEJfl'x8i"

ados e/ou aos .materiais fornecidos'
para Pagamento '

ao servidor designado e publique-se'

antes do

A!t. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua PublicaÇão '

A!t. 5" - Revogam-se as disPosições em contrário '

Registre-se t

Publique-se,

CumPra-se '

ITAITUBA - PA' 03 de Fevereiro de 2020
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