
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESIGNAçÂO DE FISCA! DE CONTRATO

Desiqna servidot para acompanhar e

fiscafizar a execuÇão deste contLato'

Portaria n"

Contrato n". 20180061
Ref. Processo no. PREGÃO No 001,/2018-PP

, obreto Contratual: AQUISIÇÀO DE GENEROS

-pnócRaue NACToNAL DE ALTMENTAÇÃo ESCoLAR

EDUCAÇÃO DO MUNICIP]O DE ITAITUBA-PA.

RESOLVE:

ALIMENTIC]OS PARA ATENDER O

(PNAE) DO EUNDO MUNICIPAL DE

o(a)Sr(a)AMILToNTEIXEIRAPINHo,SCRETARIoMUNICIPAL,nousodeSuaS
atrrbuiçÕes legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

;i--ã;-'i;;r]o ae 1-9ór, e a celebração de contraro entre a (o)EUNDO

MUNICIPALDEEDUCAÇAO/comoCONTRATANTEePEDROIBATfSTADASILVAEPP-
ITAFRIOS como CONTRATADA '

Art.
338.807 .A02-49,
contratado.

Designar o (a) servidor (a) MANOEL

para acomPanhar e fiscalizar a
LAME I RA

execuÇão
, CPf no
do obj eto

Àrt. 2" - Determinar que o fiscaf ora designado deverá:

I-zelarpelofielcumprimentodocontrato'anotandoemregistro
próprio todas as ocorrênciaJ à sua execução' determinando o que for
necessário à regutarizaÇão das faltas ou dos defeitos observados' e'

submeter aos seus supàríores, em tempo hábil, as decisÕes e as

providências que ul-trapã"stre* t "t-'u 
to*pãtência' nos termos da lei;

II _ avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou

materlaisfornecidospelaCONTRATADA,emperiodicidadeadequadaao
objeto do contrato, e durante o seu periodo áe vafidade' eventualmente'

propor a autoridad"- "t 
ptiiot a apiicação das penalidades fegalmente

estabelecidas;

III- atestarf formalmente, nos autos dos processos' as notas fiscais
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relativas aos serviços prestados e,/ou aos materj-ais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art. 30 - Dê-se ciênci-a

Art.4o - EsIa Port.aria

Àrt. 5" - Revogam-se as

Reglstre-se,

Publ ique-se,

Cumpra-se.

ao servidor desrgnado e publique-se.

entra em vlgor na data de sua publicação.

di sposiçoes em concrário.

ITUBA PA, 01 de Eeverelro de 2018

AMILTON XElRA PTNHO
FUNDO MUN 1C I DE EDUCAÇÃO

CONTRATOGES TOR (A)
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