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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DES IGNÀçÀO DE FTSCÀI, DE CONTRÀTO

Designa servidor para acomqanhaL
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

contrato n". 20190049
- f. Procêsso no. PREGÁO N' 004/2019-PP
üi"to Contratual: Aquisição de gêneros al-j-menticios remanescentes para
atênder o Programa Nacional de Al-imentaÇão Escolar (PNAE), do Eundo
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
atribuiÇões legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei B'666, de
2t de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o) EUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO, COMO CONTRATANTE C BET]EL ARAUJO DE ALMEIDA
EIRELI - ME como CONTRÀTADA.

RESOL\rE:

À!t. 1o
338.807 .002-49,
rntratado.

A!t. 2"

Designar o (a) servidor (a) MANOEL
para acompanhar e fiscal-izar a

LAME ] RA
ex e cuÇ ão

, CPE n"
do obj eto

Dete.rminar que o fiscal ora designado deverá:

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serv.iços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas i

D

Fls._
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e

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato/ anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faftas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei-;
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III- atestar, formalmente, nos autos dos processosr as notas
re.Iati-vas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos,
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

fiscais
antes do

Àrt. 3o - Dê-se ciência

Art.4" - Esta Port a ria

A!t. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação,

disposições em contrário.

ITAlTUBA PA, 06 de Fevereiro de 2019

AMI L IXEIRÂ PINHO

GESTOR (A)
PAL DE EDUCAÇÃO

DO CONTRATO
FUNDO MUN
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