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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EOUCAçÃO

DESIGNAÇÃO DE FISCÀI DE CONTRÀTO

Designa servidor Para acomPanhar
Íiscafizar a execução deste contÍato.

Contrato n". 20190047
. f. Processo no. PREGÃO N" 004,/2019-PP
oYj"to contratuar: Aquisição de gêneros alimenticios remanescentes para
atender o Programa Nacionaf de Alimentação Escofar (PNAE) , do Eundo

Municipal de Educação no Municipio de ]taituba-PA, para o ano fetivo de

2079.

o(a) sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atrj-buições legals, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de

2l de junho -de 1993, e a celebraÇão de contrato entre a (o) FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE E PEDRO I BATISTA DA S]LVA EPP -
ITAFRIOS como CONTRATADA.

RESOLVE:

Àrt. 1o
338.807 .002-49,

ntratado.

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acompanhar e fiscalj-zar a
LAME ] RA

e xe cuÇã o
, CPF no
do obj eto

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

I-zelarpe}ofieJ-cumprimentodocontlato/anotandoemregj.Stlo
próprio todas ás ocorrências à sua execução, determinando o que for
necãssário à regularização das faftas ou dos defeitos observados, el
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competêncla, nos termos da Iei;

II - aval-iar, continuamente, a qualj-dade dos serviços prêstados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
p.ápot a autoridade superior a aplicação das penalidades fegalmente
estabelecidas,'
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III- atestar, formalmente, nos autos dos processosr as.notas
relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos'
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento'

À!t. 30 - Dê-se ciência

Àrt. 40 - Esta Portaria

À!t. 5o - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

fiscais
antes do

ao serv j-dor designado e publique-se '

de sua publ i ca ção .entra em vigor na data

disposições em contrário.

ITÂITUBA PA, 06 de Eevereiro de 2019

AMIL IRÀ P INHO
DE EDUCAÇÃOCrUNDO MU

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

Ft§._
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