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DESIGNAÇÃO DE EISCÀI DE CONTR;LEO

Designa setvidor Para
acompanhar e f isca L izar
a execuÇão deste
contrato.

DA

|,'

Contreto no. 20200005
Rêf. Procêsso Íto. Chamada Pública n' 005/2019-DL
objeto contratual: AQUrsrÇÃo DE GÊNERos ALTMENTÍcros

AGRICULTURA FAMIIIAR E DO EMPREENDEDOR EAMIIIAR RUBAI PARA

ATEND]MENTO AO PROGRAMÀ NACIONAI DE AIIMENTAÇÃO ESCOIAR'

I.,

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRÀ PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL' no

uso de suas atribuiçÕes Iegais, considerando o disposto no

art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a ce-1ebração

de Contrato entre a(o)PUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO' como

CONTRÀTANTE e MARIA DAS NEVES VIEIRA DE SOUSA como CONTRATADA '

RESOLVE:
lr

Àrt. 1o - Designar o(a) servidor (a) IVONELI DUARTE lll
MOREIRA , CPE no 485.222.602- 49, para acompanhar e fiscatri-zar' I

a execução do objeto contratado'

Àrt. 2o - Determi-nar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em l'

registro próprio todas u" ocorrências à sua execução' i-
deierminando ã qr" for necessário à regularização das fáftas
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 Iei;

iI - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pela CoNTRATADA' em

periodicidade adequada ao objeto do contrato' e durante o seu

periodo de validáde, eventual-mente, propor a autoridâde
iupãtio. a aplicação das penalidades legalmente
estabefecidas;
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III- atestar, formalmente, nos autos dos processos' as



t\

notas fiscais refativas aos serviÇos Prestados e/ou aos

materiais fornecidosl'""t"" ào encaminhamento ao Einanceiro

para Pagamento.

sua

Dê-se ciência ao servidor designado

Esta Portaria entra em vigor na data de

Àrt,
publique-se.

À!t. 4o
publicação.

À!t. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publ ique- se,

CumPra-se.

GESTOR (A)

disposições em contrário '

I TAI TU BA PA, 07 de Janeiro de 2020

AMl Í, lXEIRÀ PINHO

EUNDO MU PAT DE EDUCAÇÃO

DO CONTRÀTO
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