
Portaría n"

DESIGNÀçÃO DE FISCÀL DE CONTR,ATO

Designa servidor Para
acompanhar e f isca.lizar
a execução deste
contrato.

Contrato no. 0039/2018
Rêf. Procêsso Ílo. chamada Púbtica n' 2012201? / 001-DI
ObJeTo ContTatual: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AIIMENTÍCIOS DA

AGR]CULTURÀ FAMILIAR PARA AL]MENTAÇÃO ESCOLAR, PARÀ ALUNOS

DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA ENDE/PNAE/ PARA O

ANO DE 2018.

O(a) ST (A)AMILTON TEIXE]RA P]NHO, SECRETAR]O MUNICIPA]-, NO

uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no

arL. 61 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a cefebraÇão
de Contrato entre a(o)EUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como

CONTRÀTANTE E ISAIÀS PEREIRA BARBOSA COMO CONTRATADA '

RESOLVE:

Alt. 1" - Designar o(a) servidor (a) I4ANOEL LAMEIRÀ, CPF

no 338 .801 ,OO2'49, para acompanhar e fiscal-izar a execução
do objeto contratado.

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

T - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em

registro próprio todas as ocorrênci-as à sua execuÇão,
deierminando o que for necessário à regularj-zação das faltas
ou dos defeitos observadosf e, submeter aos seus superiores'
em têmpo hábi1, as decisões e as providências que

ultrapassarem a sua competência, nos termos da fe1;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em

periodicj-dade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu
periodo de validade, eventuafmente, propor a autorj-dade
superior a aplicação das penalidades legalmente
estabefecidas i

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



notas fiscais relativas aos serviços prestados e,/ou aos
materíais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro
para pagamento.

Àrt. 3o
publique-se,

Art. 4"
publicação.

Àrt.5"

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Revogam- s e AS disposi,ções em contrário.

Regi stre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ITA]TUBA PAt 26 de Janeiro dê 2018

AMIITON TEIXEIRA P]NHO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO


		2018-02-28T14:56:24-0300
	AMILTON TEIXEIRA PINHO:58651977204




