
Portaria n"

DE S IGI.IAçÃO DE EISCÀI. DE CONTRÀTO

Designa servidor para
acompanhar e f isca.Tizar
a execução deste
contrato.

Contrato Íro. 00 40 / 20LB
Rêf. Procêsgo no, chamada Púb1ica n' 20122077 / 001-Dl,
ObJeto ConITatual: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC]OS DA

AGRICULTURÂ FAMILIAR PARÀ ALIMENTAÇÃO ESCOIAR, PARA ALUNOS

DÀ REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, PARÀ O

ANO DE 2018.

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no
uso de suas atribuj-çÔes legais, consj-derando o disposto no
art. 6'1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração
de Contrato entre a(o)FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO, como

CONTRATANTE E ERANCISCA DE ASSIS PÍNHEIRO SOARES COMO

CONTRATADA.

RESOLVE:

à!t. 10 - Designar o(a) servi-dor (a) MANOEL LAMEIRÀ , CPF

no 338 .807.002-49, para acompanhar e fiscal-izar a execuÇão
do objeto contratado.

ÀÍt. 2" Determj-nar que o fiscal ora designado deverá:

I - zel_ar pelo fiet cumprimento do contrato, anotando em

registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das faftas
ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superioresf
em tempo hábi1, as decisões e as providências que
ul-trapassa.rem a sua competência, nos termos da fei;

II - avaliar, contj-nuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu
periodo de validade, eventualmente, propor a autoridade
superior a aplicação das penalldades legalmente
estabelecidas;



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

notaSfiscaj.Sretativasaosserviçosprestadose/ouaos
materiais forneci-dos, antes do encaminhamento ao Einanceiro
para pagamento.

Art.
publique-se.

Àrt. 40
publicação.

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

À!t. 50 - Revogam-se as

Regi st re - se ,

Publique-se,

Cumpra-se.

disposições em contrário '

] TAI TUBA PA, 26 de Janeiro de 2018

AMILTON TEIXEIRÀ PINHO

EUNDO MUNICIPAI DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO
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