
Portaria n"

DES IGNÀçÃO DE AISCAT DE CONTRjATO

Designa seLvidor Pata
acornpanhar e fiscaTi zar
a execuÇão deste
contrato.

Contrato nô. 20190088
Rêf. Procêsso no. Chamada Pública no 001/2019-DL
objeto Contratual: AQUrsrÇÃo DE GÊNERos ALTMENTÍclos DA

AGRICUITURA EAMIIIAR E DO EMPREENDEDOR FAMI1IAR RURAI'

REMÀNESCENTES. PARÀ O ATEND]MENTO AO PROGRÀMA NACIONA]' DE

ALTMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), ano letivo de 2019'

O(a) ST(A)AM]LTON TEIXEIRÂ PINHO/ SECRETARIO MUNICIPAL, NO USO dE

suas atribuiçÕes Iegais. considerando o dlsposto no art' 67 da Lei
8.666, de 2L de iunho de 1993, e a celebração de Contrato entre
â (O) EUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO CONTRATANTE E RAIMUNDA

IINDOETH SOUSA MUNIZ COMO CONTRATADA.

RESOLVE:

àrt. 10 - Designar o(a) servidor (a) MANOEL LAMEIRA ' CPE

n" 338 .8O7.002-49, para acompanhar e fiscalizar a execuÇão

do objeto contratado.

Àrt. 2o - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em

registro próprio todas as ocorrências à sua execução'
deierminando o que for necessário à regularização das faltas
ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores'
em tempo hábi1, as decisões e as providências que

ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - avaliar, continuamente, a quaLidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA' em

periodicidade adequada ao objeto do contratÔ, e durante o seu

períoao de validáde, eventua.l-mente, propor a autoridade
superio. a aplicação das penalidades fegalmente
estabelecidas i

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos'
notas fiscais relativas aos serviÇos prest'ados e/ou

AS

aos



materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Einanceiro
para pagamento.

À!t.
publique-se.

A!t. 4o
publicação.

Dê-se ciência ao servídor designado

disposições em contrário.

e

Esta Portaria entra em vlgor na data de sua

À!t. 5" Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ITAITQBA PA, 19 de Fevereiro de 2019

AMI LTON 1l- IXXIRÀ PINHO
FUNDO MUNÍCIÜAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRÂTO
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