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DESIG}IÀçÃO DE FISCÀL DE CONTR]ATO

Designa servidor para
acompanhar e f iscaf izar
a execução de,süe
contrato.

Contrato no, 0031/2018
Rêf, Procêsso no. Chamada Pública n" 20L220L1 /001-Dl,
objeto contratua]': AOUrsrÇÀo DE GÊNERos ALTMENTÍcros DA

AGRICUI,TURA EAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS

DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBL]CA, VERBA PNDE/PNAE. PARÀ O

ANO DE 2018.

o(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no
uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no
arL. 67 da Lei 8.666, de 2l de junho de 1993, e a celebração
de Contrato entre a(o)EUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como
CONTRATANTE E PAU],O DOS SANTOS SILVA COMO CONTRÀTADA.

RESOLVE:

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

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em

registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determj-nando o que for necessário à regularização das fal-tas
ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores,
em tempo hábiI, as decisões e as provj-dências que
ultrapassarem a sua competência, nos termos da leii

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

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

III- atestar, formalmente, nos autos dos processosr as

Alt. 10 - Designar o(a) servidor (a) MANOEL LAMEIRA , CPE

no 338.807.002-49, para acompanhar e fiscafizar a execução
do objeto contratado.



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

Alt.
publique-se.

Dê-se ciência ao servidor designado e

Àrt. 4"
publicação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Art. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

disposições em contrárlo.

ITAITUBA PA, 26 de Janeiro de 2018

AMITTON TEIXEIRA PINHO
FUNDO MUNICIPAT, DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO
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