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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIÀ N" A24DA22.

O Prefeito do Município de Vertente do Lério no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas, pela Constituição da Repúbiica do Estado e" sobretudo pela Lei Orgânica locai e:

Considerando o disposto no Ar1. 67 daLei no 8.666. de 21 de junho de 1993, que determina o
acompanhatxento e a fiscalizaçâo da execução dos contratos, por representante cla Acirnjnistraçào
especialmente designado;

RESOL\{E:

Art. lo - I{OMEAR a Sra. JOSII{A OLMIRÀ DO NASCIME|{TO. poúadora do RG n":2469499
SDS PE e do CPF no: 855.386.714-53, cotno Gestora de Contratos. para -eerenciar a execução clos
cotrtratos do MLrnicípio de Vertente do Lério, incluindo o Fundo Municipal de Saúde. Fundo
Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Educação.

Art,2" - 0 gestor de Contratos será responsável pela gestão do contrato. no que se refere a:

a) Aplicar advertência à Corrtratada e encaminhar para conhecimento da autoridade competente;
b) Solicitar abefiura de processo adnrinistrativo visando à aplicação de penalidades cabíveis,

garantincio a defesa prévia à Contratarla;
c) Emitir avaliação da qLralidade do serviço;
d) Acompanhar e observar o cnmprimento das cláusulas contratuais;
e) Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;
f) Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais

aporrtadas pelos íiscais:

g) Providenciar o pasalxento das faturas ernitidas pela Contratada. mecliante a observância das
exigências contratuais e legais:

h) Manter controle atLraiizado cios pagarnentos efetuados, observando que o valor do contraÍo não seja
ultrapassado;

i) Orientar o fiscal do contrato para a adequada obseruàrcia das cláusulas contratuais.

Art. 3' - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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