
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Portaria no

Contrato n". 20190048
Ref. Procêsso Íto, PREGÃO N" 004/2019-PP
. jeto contratual: Aquisição de gêneros alimentÍcios remanescentes para

Xãnoer o proqrama Nacional, de Alimentação Escolar (PNAE) , do Fundo

Municipal de Educação no Munj-cípio de Itaituba-PA, para o ano fetivo de

2019.

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL'
atribuiçÕes Iegais, considerando o disposto no art' 67

2L de junho de L993, e a cel-ebraÇão de Contrato
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRATANTE E T DE A

VARIEDADE - ME como CONTRATADA.

no uso de suas
da Lei 8.666, de
entre a (o)FUNDO

LIMA COMERCIO E

À!t.
338.807 .002-49,
contratado '

RESOLVE:

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acomPanhar e fisca.l-izar a
LAME ] RA

execução
í-DÊ

do obj eto

Determinar que o flscal ora designado deverá:

T_zelarpelofielcumprimentodocontrato,anotandoemregistro
próprio todas às ocorrênciai à sua execuÇão, determinando o que for
necêssário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e.

submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as

providências que u]-trapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - aval-iar, continuamente, a qualidade dos sêrviÇos prestados e./ou
materiais fornecidos pela coNTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
p.ápo, a autoridadê superior a aplicaÇão das penalidades legalmente
estabelecidas;

Ftô._

ROD TRANSA}4ÀZONICA SN

DESIGNÀçÃO DE EISCÀT DE CONTR,ATO

Designa setvidor pata acompanhar e

fiscaLizar a execução deste contrato'



III- atestar, formafmente, nos autos dos processos' as.notas
refativas aos serviÇos prestados e,/ou aos materiais fornecidos'
encaminhamento ao Financeiro para pagamento'

fiscais
antes do

Àrt. 30 - Dê-se ciência

Art. 4o - Esta Portaria

Àrt. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

v Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se'

entra em vigor na data de sua publicação'

disposições ern contrário.

I TA] TUBA PA, 06 de Feverej-ro de 2019

AMI LT IXEIRA PINHO
EUNDO MUN AL DE EDUCAÇÃO

DO CONTRATOGESTOR (A)

Fls.-
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