
Estado do pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Portaria no

DES ICNÀçÃO DE EISCÀI DE CONTRATO

RESOLVE:

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

D-1"iSl1 servidor para aconpanharfiscafizar a execuÇão deste càntrato.

al-imenticios para atender
(PNAE) da zona garimpeira
2079.

e

Contreto no, 20190026
Ref. processo Do. pREGÃo N" oggl201g_pp

. Objeto Contratual: Aquisição de gêneros

-rograma 
Nacional- de Alimentação Ésco.1-arMunicipio de ltaituba-pá, no ano 1etivo ae

o
no

o(a) sr (a)AMrrroN TErxErRÀ pfNHo, SECRET,ARTO MUNrcrpAL/ no uso de suasatribuiÇões legais, .considerando o dlsposto no art. 67 da Lei g.666, de2L de junho de L9:3, e a celebração de Contrato entre a (o) EUNDOMUNTCTPAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRÀTANTÉ e JONALDO p. RoDRrcuES ETRELT-MEcomo CONTRÀTADA.

Art, 10
338.807 .002-49,
contratado.

LAMEIRÃ
execuÇão do

\-ít n'
obj eto

A!t. 2o Determinar que o fiscal ora designado deverá:

r - ze.rar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em reg.istropróprio todas as ocorrênci-as à sua execuÇão, determinando o que fornecessário à regularização das fai-tas ou dos defeitos observaáos, e,submeter aos seus superiores, em tempo hábir, as decisôes e asprovi-dênclas que ultrapassarem a sua competência, nos termos da l-ei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materia.is fornecidos pela CoNTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de val-idade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades Iegalmente
estabelecidas,

ROD TRÀNSAMÀZONICÀ SN

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fj-scais
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relativas aos serv.iços prestad.os e,/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

À!t. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Àrt. 4o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Àrt. 5o - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se,

ITAITUBA - PA, 14 de Janeiro de 2019

AMI I,TO IXEIRÀ PINHO
FUNDO MUNI

GESTOR (A)
PAL DE EDUCAÇÃO

DO CONTRATO
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