
Portaria no

DES IGNAçÃO DE EISCAT DE CONTRÀTO

Contrato n". 20180064
Ref. Procêsso no. PREGÃo N" 001,/2018-PP
'bjeto contratual: AQUISIÇÃo DE GENEROS

Ynocneltn NACToNAL DE ALTMENTAÇÂo ESCoLAR

EDUCAÇÃO DO MUNIClPIO DE ITAITUBA-PA.

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

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

Destgna servidor Para acomPanhat
fiscafizar a execução deste contrato.

ALIMENT]CIOS PARA ATENDER O

(PNAE) DO EUNDO MUNICIPAL DE

o(a) sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SCRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666, de

21 de junho ã. Lgg3, e a celebração de contrato entre a (o)FUNDO

MUN]C]PAi DE EDUCAÇÃO, com6 CONTRATANTE C COMERCIAL SHIDERLEY LTDA EPP

como CONTRATADA.

RESOLVE:

ArL. 2"

LAME I RÀ

exe cu Ção
, ,CPE NO

do obj eto

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I_ zelar pelo fj-e1 cumprimento do contrato, anotando em regÍstro
todas ã= ocorrênci-aã à sua execução, determinando o que for
io à regularizaçâo das faltas ou dos defej-tos observados, e,

aos "ãrr" superiores, em tempo hábi1, as decisões e as

cias que ul-trapassarem a sua competência, nos termos da lei;

próprío
necessár
submeter
providên

1I - avaliar, continuamente, a qualiciade
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em

objeto do contrato, e durante o seu periodo
propor a autorldade superior a aplicação
estabelecldas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos

dos serviços prestados e/ou
periodicidade adequada ao
de validade, eventual-mente,
das penalidades legalmente

processos, as notas fiscais

í--

Els._

ROD TRANSAMÀZONICA SN

Art.
338.807.042-49,
côntratado.



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaitu ba

FUNDO MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO

relativas aos serviços prestados e'lou aos materiais fornecidos' antes do

encaminhament.o ao Einanceiro para pagamento'

ao servi-dor designado e publique-se'

entra em vigor na data de sua publicação '

disposiçÕes em cont rário '

Àrt. 3' - Dê-se ciência

Art. 4" - Lsta Porlaria

A!t.5" - Revogam-se as

F.eg].st-re-se/

Publique-se,

Cumpra-se.

A]TUBA PA, 01 de Eevereiro de 2018

AMI LTO XEIRA Pl NHO

EUNDO MUNl
GESTOR (A)

AL DE EDUCAÇÃO
DO CONTRATO

Fls._

ROD TRÀNSAILAZONICA SN


		2018-02-27T10:08:37-0300
	AMILTON TEIXEIRA PINHO:58651977204




