
Portaria no

DES IGNAÇÃO DE FISCÀI, DE CONTRJàTO

Designa servidor para
acompanhar e f i sca lizar
a execuÇão des Le
contrato.

Contlato no. 0030/2018
Ref. Processo no. Chamada Pública n" 20L22011 / 001-Dl
ObJeto ConITatual: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOIAR, PARA ALUNOS

DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁS]CA PÚBL]CA, VERBA ENDE/PNAE, PARA O

ANO DE 2018.

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no
uso de suas atribuiçÔes tegais, consi-derando o disposto no
art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração
de Contrato entre a(o)EUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO, como

CONTRÀTANTE e JOÃO DA CRUZ SIÍ,VA COMO CONTRATADA.

RESOLVE:

Àrt. 1o - Designar o(a) servidor (a) MANOEL LAMEIRÂ , CPE

no 338 .BO1 .OO2-49, para acompanhar e fiscafizar a execuÇão
do objeto contratado.

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

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em

registro próprio todas as ocorrêncj-as à sua execuÇão,
determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores,
em tempo hábi1, as decisÔes e as providências que
ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - avaliar, continuamentef a qualidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pel-a CONTRATADAf em

periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu
período de val-idade, eventualmente, propor a autoridade
superior a aplicaÇão das penalidades legal-mente
estabelecidas;

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



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

Art. 30
publique-se.

Dê-se ciência ao servidor designado e

Àrt. 4o
publlcação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

A!t. 5o - Revogam-se as disposiÇões em contrário.

Regi st re - se ,

Publique-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA - PA, 26 de Janeiro de 2018

AMÍITON TE]XEIRÀ PINHO
EUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO
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