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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DE S I GNÀçÀO DE EISCÀI DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanha t
fiscafizar a execução deste contraEo.

e

Contrato no. 20190050
rf. Procêsso n". PREGÃO N' 004/2019-PP

tÉj"to contratual: Aquisição de gêneros alimenticios remanescentes para
atend.er o Programa Nacional de Alimentação Esco.Iar (PNAE) . do Fundo
Municipal de Educação no Município de Itaituba-PA, para o ano letivo de
2019.

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribulÇÕes legais, considerando o disposto no art. 67 da Le j- 8'666, de
27 de junho de 1993, e a ce.l-ebraÇão de Contrato entre a (o)EUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE e C L DA SlLVA COMERCIO E

LOCAÇÃO EIRELI ME COMO CONTRÀTADA.

RESOLVE:

Art. 1o
338.807 .002-49,

)ntratado.

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

LAME ] RÀ

exe cu ç ão
, CPF no
do obj eto

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

I - zêfar pelo fieJ- 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, el
submeter aos seus superj.ores, em têmpo hábil, as decisões e as
providências que uftrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

I1 - avaliar, contj-nuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRÃTADA, em periodj-cidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades Iegalmente
estabelecidas;

D
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IIl- atestar, formalmente, nos autos dos processos,' as notas
relativas aos serviços prestadôs e/ou aos materiais fornecj-dos'
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Àrt. 30 - Dê-se ciência

Art. 40 - Esta Portaria

Art. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servj-dor designado e publique-se,

disposições em contrário '

ITA]TUBA PA, 06 de Eevereiro de 2019

AMIIT XEIRA PlNHO
FUNDO MUNI DE EDUCACAO

GESTOR (A) DO CONTBATO

fiscais
antes do

entra em vigor na data de sua publicação.
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