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PORTARIA No zLO, DE 16 DE MARÇO DE 2023.

Dispõe sobre a d.esignaçã.o de Jíscal

de contrato para dcomPdnhamento e

fiscatizaçdlo do contrato e dd

outrq.s prouidências, "

O PREFEITO MUNICIPAL DE EDÉIA, EStAdO dC

Goiás, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição da

Repubiica, pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a sLlpremacia do interesse publico

sobre o privado;

CONSIDERANDO o que dispÕe o art. 24, Il da Lei

8.666 I 93 c f c Decreto n" 9 .412, de 18 de junho de 20 18 '

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 67 da Lei n"'

8.666193, "A execução d"o contrato d"euera ser acompanhada e fiscalizada
por um represen.tante da Ad.ministraçao especialmente designado,

permitida a contratação de terceiros pclrct assis/l-lo e subsidia-lo de

informaço e s p ertiruente s a ess a atribuiç.õn. "

CONSIDERANDO o que dispÕe o art. 3", XXI da

Instruçáo Normativa n" 0 10 I 15 d.o Tribunal de Contas dos Municípios do

Estado de Goiás - TCM/GO: "Art. 3o Os processos referentes aos

procedimentos pa.ra contrataçao deuerdo conter, no que couber: XXI - ato

emitido pelo gestor d-o Órgõ.o, designando um seruidor como gestor do

contrato."
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CONSIDERANDO, os princÍpios norteadores da

Administração Pubiica, previstos no art. 37, da CF, quais sejam:

Legalidade, Impessoaliclade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

RESOLVE:

Art. 1". Designar a servidora municipal comissionada, a Sra' POLYANA

FERREIRA DA SILVA, brasileira, ocupante do cargo de ASSISTENTE DE

COMPRAS E LICITAÇÔES, matricula de n" 2020000000001863, para

exercer a funçáo de FISCAL DE CONTRATO, relativo ao Contrato de no'

2OO I 2023, para a Contrataçáo d"e empresa especi abzada na prestaçáo de

serviço d.e beleza paLre. a campanha dia da mulher, para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Saude.

Ari. '2". i:-lstii l)tlr'1iirlar cl'tl,t-i'rrii ern vigor na data rlc sua

publicaçáo

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE EDÉIA,

Estado de Goiás, em 16 de março de 2023.

JOSÉ DE ANDRADE

Prefeito MuniciPal
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