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Portaria no

DES rGNAÇÃO DE E.rSCÀI DE CONTRjÀTO

Designa servidor paÍa
acompanhar e fiscafizar
a execução desüe
contrato.

Contlato n". 20200008
Rêf. Processo nÔ. Chamada púUtica no 005/2019-DI
Objeto Contretual: AQUrslÇÃo DE GÊNERos ATTMENTÍcros DA

AGRICUITURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR EAMILIAR RURAL PARA O

ATENDIMENTO AO PROGRÀMA NACIONA], DE AIIMENTAÇÃO ESCOIAR.

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no
uso de suas atribuiçÕes legais, considerando o disposto no
arl . 6-l da Lei 8.666, de 21 de junho de L993, e a celebração
de Contrato entre a (o)FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como
CONTRATANTE e FRANCISCA DE ASSIS TORRES ALVES como
CONTRATADA.

RESOTVE:

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

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

f - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em
registro próprio todas as ocorrências à sua execuÇão,
determinando o que for necessário à reguJ-arização das faltas
ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores,
em tempo hábi1, as decisôes e as providências que
ul-trapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;
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If - avafiar, continuamente, a qualidade dos servíços
prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu
período de val-idade, eventualmente, propor a autoridade
superior a apJ-icação das penalidades f egal-mente
estabelecidas;
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III- atestar, formal-mente, nos autos dos processos, as rt\
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notas fiscais relativas aos serviC3l prestados e/ou aos

mate riai s f ornecioos l'l'ltt1"ã" 
*t""aminhamento ao Einance iro

Dê-se ciência ao servidor designado
para Pagamento '

Àrt. 3o

publique-se '

e
:,

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação '

disPos içôes em contrário '
Art. 5" - Revogam-se as

Regi st re- s e ,

PubI ique-se

CumPra-se '

TTAITU BA PA, 07 de Janeiro de 2020

AMIL T IXEÍRA P]NHO

EUNDO MU PAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR (A) DO CONTBÀTO
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