
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESIGNAÇÂO DE EISCÀT DE CONTRATO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscaLizar a execução deste conttato'

ALIMENT]CIOS PARA ATENDER O

(PNAE) DO FUNDO MUNICIPAL DE

e

Contrato no. 20180060
Ref. Processo no. PREGÃO N" 001/2018-PP

Uobjeto Contratual: AQUTSIÇÀo DE GENÉRos

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA.

RESOLVE:

o(a)Sr(a)AMILTONTEIXEIRAPINHO,SCRETARIOMUNIC]PAL,nousodesuas
atribuiÇÕes legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

,i--ã; junho âe ]:q93, e a cerebração de contrato entre a (o) FUNDo

MUNIC]PALDEEDUCAÇI\O,ComoCONTRATANTEeJoNALDOP'RODR]GUESEIRELI-ME
como CONTRATADA.

Art. 1o
338.807 .0a2-49,
contratado.

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acomPanhar e fiscalizar a
LAME I RA

exe cu ç ão
, CPF no
do obj eto

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

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em regj-stro
próprj-o todas as ocorrênciai à sua exêcuÇão' determinando o que for
necessário à regul-arizaÇão das faltas ou dos defeitos observados' e'

submeter aos seus supà.iores, em tempo hábiI, as decisôes e as

prã,riae,'r.ius que ultrapassarem t u'u to*pétência' nos termos da rei;

II - avaliar, continuamente, a qualj-dade
materiais fornecidos pela CONTRATADA' em

ob]eto do contrato, e durante o seu período
própot a autoridade superior a aplicação
estabelecidas;

TII- atestar. formafmente, nos autos dos

dos serviços Prestados e/ou
periodicidade adequada ao
de validade, eventualmente 'das penalidades legalmente

processos, as notas fiscais

ROD TRANSAI']AZON



Estado do Pará
Governo Municipal de lta ituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÁO

relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

ao servidor designado eArt. 3" - Dê-se ciêncla

Art.4" - EsLà Porrarla

Àrt,5" - Revogam-se as

nugl5 Ltc-5c,

Publ ique-se,

Cumilra-se.

entra em vigor na data

publique-se.

de sua publicação.

disposiçÕes em contrário.

TAITUBA PA, 01 de Eevereiro de 2018

AMI LTO IRÀ PINHO
FUNDO MUN IC I AL DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

Fls _
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