
Portaria n"

Estado do Pará
Governo M unicipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESIGNAçÃO DE FISCÀÍ, DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanha r
fiscalizar a execuÇão deste cantrata.

alimentlcios de s l. r. nadôs
EdLrcaÇão.

Contrato n". 2 018 0119
Rêf. Processo n". PREGÃO No 019/2018-pp

1r)bjeto Contratual: Aquisição de generos
atender as necessidades do Eundo Municioal de

a

O(a) Sr(a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SCRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
airibuiçÕes legais, conslderando o disposto no art. 67 da Lei 8,666, de
2: cie ju:rho de 1993, e a celebraÇão de Côntrato entre a (o)FUNDO
MIJI]]C] 9ÀL )E EDUCAÇÃO, Como CONTRATÀNTE e JONALDO P. RODRIGUES ElRELI_ME
como CONTI]ÀTADA.

RESOL\rE:

Art.
33E.301 .]r)t)--49,
cont iaatai..

Designar ô (a) servidor (a) MANOEL
para acompanhar e fiscalizar a

LAME I RA
execução do

CPE' no
obj eto

Art. 2' Determinar que o f r-sca1 ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimenti) do contrato, anotando elr reg1s--]:l
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinanCo o gije fcr
necessário à regularizaÇão das faltas ôu clos defeitos observaCcs, et
sLrbmeter iics seus superiores, eiit Lempo hábil, ils decisÕes e as
croviciênc-ls que ultrapassarem a sL:a competencia/ nos termos oa Iei;

II - avaliar, continuamente/ ; qualidade <1os serviços prestacLos e,/cumateriais fornecidos pera CONTRATADA, em pe::iodicidacle adequada áoobjeto do côntrato, e durante o seu periodo de validacie, even:uálrne.r:e ,prôpor a autoridade superlor a aplicaçào das penalidades legalmente
estabeleciCas,.

rrr- atestar, formalmente. nos autos dos processos, as notas fiscaisrelativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do

ns_

i-



Estado do Pará
Governo M unicipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

encamtnhamento ao Financeiro para pagamento.

Àrt. 3o - Dê-se ciêncj-a ao servidor designado e pubiique-se.

Àrt. 4" - Esta Portaria entra er. vigor na data de sua pubiicaçào.

Àrt. 5" - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário.

RegisLre-se,

PubIi:1ue-se,

Cumprâ - se .

(-

Oi\l

]TAITUBA

L DE EDUCAÇÃO

PA, 12 de MarÇo Ce 2018

I
GESTOR (A) DO CONTRATO
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