
Portaria n"

DESIGNAçAO DE E'rSCÀI, DE CONTR;àTO

Designa servidor para
acompanhar e fiscaLizar
a execução deste
contrato,

Contrato no. 0036/2018
Ref. Procêsso no. Chamada Pública ^' 20f2201-7 / 001-DL
Objeto Contratual: AQUISIÇÃO DE GÊNERos ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA EAMILIAR PÀRA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS
DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA ENDE/PNAE, PARA O

ANO DE 2018.

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no
uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no
arl . 67 da Lel 8.666, de 21 de junho de 1993, e a ce.IebraÇão
de Contrato entre a(o) EUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como
CONTRATANTE e SERISMAR SILVA DE OIIVEIRÀ como CONTRATADA.

RESOLVE:

Alt. 1." - Designar o(a) servidor (a) MANOEL LAMEIRÀ , CPE
no 338.801 .002-49, para acompanhar e fiscafizar a execuÇão
do obj eto contratado.

Àrt, 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

Í - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em

registro próprio todas as ocorrências à sua execuÇão,
determ.inando o que for necessário à regularização das faltas
ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores,
em tempo hábil, as decisões e as providências que

ultrapassarem a sua competência, nos termos da Iei;

II - avaliar, continuamente, a qualj-dade dos serviços
prestados e/ou materlais fornecidos pela CONTRÀTADA' em

periodicidade adequada ao objeto do contrato' e durante o seu

perioao de val-idàde, eventualmente, propor a autorj-dade
'"rpãriot a aplicação das penal-idades fegalmente
estabefecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos' as



notas fi,scais refativas aos serviÇos prestados e/ou aos
mater.iais fornecídos, antes do encamínhamento ao Einanceiro
para pagamento.

Art, 3o
publique-se.

Dê-se ciência ao servidor designado e

Àrt. 4"
publicação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Àrt. 5" Revogam- s e disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

I TAT TUBA PA, 26 de .Ianeiro de 2018

AMILTON TEIXEIRÂ PINHO
EUNDO MUNICIPAI DE EDUCAçÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO
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