
Portaria no

DESTGI{ÀçÂO DE FrSCÀ! DE CONTRATO

Designa servidor para
acompanhar e fiscaLizar
a execução deste
contrato.

Contrato no. 20200011
Ref. Proêesso Íro, Chamada Pública no 005/2019-DÍ,
Objeto Contratual: AQUIslÇÃo DE GÊNERoS ALTMENTÍClos DA

AGRÍCUITURA EAMIIIÂR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURÀL PARÀ O

ÀTENDIMENTO ÀO PROGRÀMA NACIONAI DE ALIMENTAÇÃO ESCOTÀR.

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no
uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no
art. 67 da Lei 8.666, de 21 dê junho de 1993, e a celebração
de Contrato entre a (o)FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como
CONTRATANTE e IZAEL PEREIRA DE MELO como CONTRÀTADA.

RESOTVE:

Àrt. 1o - Designar o(a) servidor (a) IVONELI DUARTE
MOREIRA , CPE no 485.222.602-49, para acompanhar e fiscalizar
a execução do objeto contratado.

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

T - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em
registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores,
êm tempo hábil-, as decisões e as providências qúe
ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - aval-iar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecj-dos peLa CONTRÀTADA, em
peri"odicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu
período de vafidade, eventuafmente, propor a autoridade
superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas;
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IfI- atestar, formalmentef nos autos dos processos,
notas fiscais rel-ativas aos serviços prestados e/ou
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antes do encaminhamento ao Einanceiro.

Revogam-se as dísposj-Ções em contrário.

2020

materiais fornecidos,
para pagamento.

Alt. 3o
publique-se.

À!t. 4"
publ j-cação .

Art. 5"

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

Dê-se c1ência ao servidor designado

Esta Portaria entra em vigor na data .de süa

I TAI TU BA PA, U i de Janelro oe

AMI LT XEIRA PINHO
FUNDO MUNI AL DE EDUCAÇAO

DO CONTRATOGESTOR (A)
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