
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO

DESTGNÀÇÃo DE FrscAr DE CONTRATO

Designa servidor para acompanhar
fiscalizar a execução deste contrato'

e

contlato n". 20180063
Ref. processo n". PREGÃO No 001/2018-PP

. obiêto contratual: AQUrsrÇÃo DE GENEROS

"n*óã^oro NACToNAL DE ALTMENTAÇÃo ESCoLAR

EDUCAÇÀO DO MUNICIP]O DE ITAITUBA-PA'

ALIMENTICIOS PARA ATENDER O

(PNAE) DO EUNDO MUNICIPAL DE

no uso de suas
da Lei 8.666, de
entre a (o)EUNDO
DE ALMEIDA - ME

O(a) Sr (a)AMILTON TE]XEIRA PINHO' SCRETARIO MUNICIPAL'

atribuiçÕes f egais, cãr'ãa"tu"ao o disposto no art ' 67

;i--ã;-'i;;r,o 
- âe Ls-e3, e a cerlb-11e-ão de contrato

MUN]CIPAL DE EDUCAÇAó, 
."O*O 

CONTRATANTE C BETIEL ARAUJO

como CONTRATADA.

RESOLVE:

AÍt.
338.807 .AA2-49,
contratado.

Designar o (a)
para acomPanhar

LAMEIRA
e xe cução

, CPF no
do obj etoservi-dor (a) MANOEL

e fiscalizar a

àxt. 2" - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em regj-stro

proprio tooas as ocorrênciaÀ à sua "ec'Çào' 
determinando o que for

necessário à regulu'i=çao out talEas ou dos defeitos observados' e'

submeter aos =.r= 
" 
""pãtiotu", 

em tempo hábi1' as 
-decisões 

e as

providências que ultrapà="utt^ u "t'u 
r:o^pétência' nos termos da lei;

II - ava]'ar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou

materiais fornecidos pela CONTRATADAf em periodicidade adequada ao

obieto do contrato, e àurante o seu periodo áe validade' eventualmente'

p.ôpot a autoridad"" "'ã"t:itr: 
a apiicação das penalidades legal-mente

estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos' as notas fiscais

D

Portaria n"



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

re.Iat.ivas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Àrt. 30 - Dê-se cíência ao servidor designado e publique-se.

Art. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaÇào '

Art. 5" - Revogam-se as disposiçÕes em contrário.

Registre-se,

Publique*se,

Cumpra-se.

AITUBA PA, 0l de Fevereiro de 2018

1 EIR.q PINHOAMI LTON
FUNDO MUN I I PAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO

ROD TRANSÀI{AZONICA SN

I)
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