
Portaria n"

DESTGNÀçÁO DE FTSCAT DE CONTRÀTO

Designa serv)dor Para
acompanhar e Íiscafizar
a execuÇão deste
contrato.

Contrato t1o. 20200283
Rêf. Processo n". PREGÃO N" 015/2020-PE
Objeto Contratual: Aquisição de gêneros alimenticios para
atender a demanda da Secretaria Municipal de EducaÇão do

Municipio de Itaituba.

O(a) ST(a) AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETÁR]O

EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições Iegais,
o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 2l
L993, e a cel-ebraÇão de Contrato entre
MUN]CÍPAL DE EDUCAÇÃO DE ITA]TUBA, COMO

BETIEL DE ARAÚ JO DE ALMEIDA EIRELI _ ME.

RESOTVE:

servidor (a)
acompanha r

MUNICIPAL DE

considerando
de junho de
a (o) EUNDO

CONTRATANT E

MANOEL LAMEIRA,
e fiscafizar a

Àrt.
CPF no
e xecu ção

1" - Designar o (a)
338.807 .002-49, para
do objeto contratado.

Àrt.
deverá:

Determinar que o fiscal ora des.l-gnado

I - zefar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando
em registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessárlo à regularização das
fa.Ltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus
superiores, em tempo hábj-I, as declsões e as providências
que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - aval-iar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pel-a CONTRATADA, em
peri-odj-cidade adequada ao objeto do contrato, e durante o
seu perlodo de validade, eventualmênte, propor a
autoridade superior a aplicação das penalidades
fegafmente estabelecidasi

tLa+#

IIf- atestar, formalmente, nos autos dos processos,
as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/oú



aos materiais
Einanceiro para

Àrt.
publique-se.

A!t.4"
publicação.

fornecidos, antes do encaminhamento ao
pagamento.

Dê-se ciêncla ao servídor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Art.5" Revogam-se as dj-sposições em contrár j-o '

Reg.istre-se,

Publique-se,

CumDra-se.

ITAITUBA - PA, 28 de Agosto de 2020

AMI
SECRETÁR1O

GESTOR (A)

IXEIRA PINHO
CIPAL DE EDUCAÇÃO
DO CONTRATO
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