
Portaria n"

DESIGTiIÀçÀO DE FISCÀT DE CONTRÀTO

Contrato ío. 20190233
Rêf. Plocêsso n". Chamada pública no AO4/201-9-DL
Objeto Contratual: AeUTSIÇÀo DE GÊNERoS
REMANESCENTES DA AGRICUI,TURÀ FAMII,IAR É DO

FAMIIlAR RURAI, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMÀ
ALTMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) , ano tetivo de 2019.

Designa servidor para
acompanhar e f iscaf izar
a execução deste
contrato.

AIIMENTÍCIOS
EMPREENDEDOR

NÀCIONAÍ, DE

O(a) ST (a)AM]LTON TEIXE]RÀ PINHO, SECRETARIo MUNICIPAL, no
uso de suas atribuiçôes legais, consj-derando o disposto no
aÍt. 61 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração
de Contrato entre a(o)PUNDO MUNICIpAL DE EDUCAÇÃO, como
CONTRATANTE E COOPERTAE - COOPERATTVA TAPAJÓS DA AGRICUITURÂ
EAMILIAR como CONTRÂTADA.

RESOLVE:

Àrt. 10 - Designar o(a) servidor (a) MANOEL LAMEIRA , CpF
n" 338 -801 .O02-49, para acompanhar e fiscalizar a execução
do ob j eto cont.ratado.

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

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando emregistro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização aas faitas
ou dos defeitos observados, e, submetei aos seus superiores/em tempo hábi1, as decisões e as providênài-as queul-trapassarem a sua competência, nos te.rmos da l-ei,

II - avaLiar, continuamente, a qualidade dos serviçosprestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, emperiodicidade adequada ao objeto do contrato, e du.rante o seuperíodo de validade, eventuafmente, propor a autoridadesuperior a aplicação das pu.,aiidáae" Iegalmenteestabel-ecidas;

X.



III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, asnotas fiscais refativas aos se.rviços prestados e,/ou aosmaterj-ais fornecidos, antes do encaminhamento ao Einanceiropara pagamento.

Àrt.
publique-se.

À.rt. 4"
publicação.

Dê-se c1êncla ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

À!t. 5o - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

I TAl TUBA PA, l-B de Junho de 2019

AMI LT TE EIRA PINHO
FUNDO MUNI DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRÀTO
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