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Portaria no

DESIGNÀçAO DE FI SCAr., DE CONTRATO

Contrato Íro. 202000L2
Rêf..Processo no. chamada Pública no 005/2019-DI
ObJeto ContTatual: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍClOS DA

AGRICULTURÂ FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAI PARA O

ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONÀI DE AIIMENTAÇÃO ESCOIAR.

O(a) ST (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, NO

uso de suas atrlbuições legais, considerando o disposto no
art. 67 da Lei 8,666, de 21 de junho de 1-993, e a cefebraÇão
de Contrato entre a(o)FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como
CONTRATANTE e RAIMUNDA LINDOETH SOUSA MUNIZ como CONTIIATADA.

RESOÍ,VE :

Art. 1o - Designar o(a) servidor (a) IVONELI DUARTE

MOREIRA , CPF no 485.222.602-A9, para acompanhar e fiscalizar
a execução do objeto contratado.

À-rt. 20 Determinar que o fiscal ora designado deverá:

Í - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando en
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,
em tempo hábi1, as decisÕes e as providências que
ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

iI - aval-iar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRÀTADA, em

periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu
periodo de validade, eventualmente, propor a autoridade
superior a aplicação das penalidades l-egalmente
estabelecidas i
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III- atestar, formafmente, nos autos dos processos'
notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos

Designa servidor para
acompanhar e fiscafizar
a execução deste
contrato.
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materiais fornecidos,
para Pagamento.

Àrt.
publique-se.

A!t' 4"
publicaÇão.

antes do encaminhamento ao Einanceiro

Dê-se ciência ao servidor designado e i
i

Esta Portaria .entra em vigor na data de sua

Art. 5" Revogam-se as disPos ições em contrári-o.

Registre-se,

Publique-se,

CumPra-se.

I TAI TU BA PA, 07 de Janeixo de 2020

AMIL XEIRA PINHO

EUNDO MUN PAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTRATO
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