
Portaria no

DESTGNÀçÃO DE FrSCÀr DE CONTRATO

Designa servidor para
aconpanhar e fiscaLizar
a execução des te
contrato.

Contrato no. A02l / 2018
Ref. PloceEso no. Chamada pública n. 20f22017/001-DL
ObJeto Contratual: AQUIS]ÇÃo DE GÊNERoS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA EAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARÀ ALUNOS
DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, PARA O
ANO DE 2018.

O(a) ST (a)AM]LTON TEIXEIRÂ PINHO, SECRETARIo MUNICIPAL, no
uso de suas atribuiçÕes legais, considerando o disposto no
art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração
de Contrato entre a(o)FUNDO MUNICIpAL DE EDUCAÇÃO, como
CONTRATANTE e MARTINEZ MARTIRES SoUSA como CONTRATADA.

RESO],VE:

A!t. 10 r Designar o(a) servidor (a) I4ANOEL LAMEIRA , CpE
n" 338 .801 .002-49, para acompanhar e fiscalizar a execuÇão
do objeto contratado.

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

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em
registro próprio todas as ocorrências à sua execuÇão/
determinando o que for necessário à regularização das fal-tas
ou dos defeitos observados, er submeter aos seus superiores,
em tempo hábi1, as decisões e as providências que
u.Ltrapassarem a sua competêncía, nos termos da Iei;

fI - aval-iar, continuamente, a qual-idade dos serviços
prestados e/ou mater.iais fornecidos pela CONTRÀTADA, em
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu
periodo de vafidade, eventual,mente, propor a autoridade
superior a aplicação das penal-idades J-egalmente
estabe.Lecidas;

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



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

Àrt.
publique-se.

Dê-se ciêncla ao servidor designado e

Art. 4"
publicação.

Esta Portar.ia entra em vigor na data de sua

Àrt. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

disposiçôes em contrário.

ITAITUBA PA, 26 de Janeiro de 2018

AMILTON TEIXEIRA PINHO
rUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO

GESTOR (A) DO CONTRÀTO


		2018-02-28T14:58:29-0300
	AMILTON TEIXEIRA PINHO:58651977204




