
Portaria no

DES IGNAçÃO DE FISCÀI, DE CONTRATO

Designa servidor para
aconpanhar e f isca l-i zar
a execução deste
contrato.

DÀ

Contreto no. 20200001
Rêf. Procesgo no. chamada públ-ica no 005/2019_DI
Objeto ContratuaL: AeuISrÇÃo DE GÊNERos ALTMENTÍcIOS
AGRICUITURA FAMIIIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIIIÀR RURÀ]. PARÀ
ATENDIMENTO AO PROGRÀMÀ NACIONAI DE AIIMENTÀÇÃO ESCOIAR.

o

O(a) ST (a)AMILTON TEIXEIRA P]NHO, SECRETARIO MUNICIPAI,, no
uso de suas atribuições legais, considerando o disposto noart. 6l da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebraçãodê Contrato entre a(o)EUNDO MUNICIpAL DE EDUCAÇÃO, .à*o
CONTRATANTE e COOPERÀTIVA AGRICOLA MISTA DE PRoDUTORES Do
OESTE DO PARÁ - CCAMPO COMO CONTRÀTADA.

RESOIVE:

Àrt. 1o - Designar o(a) servldor (a) IVONELI DUARTE
MOREIRA / CPF no 485.222.602-49, para acompanhar e fiscafizara execução do objeto contratado.

Art, 2o - Determinar que o fiscal ora designado deverá;

I - zefar pelo flel cumprlmento do contrato, anotando em
registro próprio todas as ocorrêncj-as à sua execução,
determinando o que for necessário à reguJ-arização das faitas
ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores,
em tempo hábil, as decisôes e as providências que
ultrapassarem a sua competêncra, nos termos da l-ei;

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pel-a CONTRÀTADA, em
periodicidade adequada ao objeto do côntrato, e durante o seuperiodo de val,idade, eventuafmente. propor a autoridade
superior a aplicação das penalidades fegalnente
estabel-ecidas;

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



materiais fornecidos,
para pagamento '

Àrt. 3o
publique-se.

À!t.4"
publicação.

antes do encaminhamento ao Einanceiro

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

A!t. 5" Revogam-se as dj-sposições em contrário'

Registre-se,

Publ ique- se,

Cumpra-se.

AITUBA - PA, 07 de Janeiro de 2020 '

AMILTON IXEIRA PINHO

EUNDO MUNICI AT, DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO
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