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Portaria n"

DES IGlrÀçAO DE EISCâI DE CONTR;àTO

Designa servidor para
acompanhar e fiscaLizar
a execução des üe
contrato.

2A2AAlBAContEato no,
Ref. Procêsso no. PREGÃO No 007/2020-PE
Objeto Contratual: Aquisição de cimentô,
necessidades das Secretarias, Eundo
Assistência Social, Educação, Saúde e
Itaituba.

para atender
Muni c ipa 1
Municipio

AS

de
de

O (a) ST (a) ADRIANO DE AGUIAR COUTTNHO, SECRETÁR]O
MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuiçôes Iegais,
consj-derando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 2L de
junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a(o)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAI?UBA, COMO CONTRATANTE I
R EERREIRÀ BORGES EIRELI - ME.

RESOT.,VE:

Àrt. Lo - Designar o(a) servidor (a) SORAIA MENDES DA

SILVA BATISTA , CPE no 815.098.122-53, para acompanhar e
fiscalizar a execuÇão do objeto contratado.

À!t.
deverá:

20 Determinar que o fiscal- ora designado

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando
ern 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 hábil, as decisôes e as providêncías
que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - ava1iar, continuanente, a qualidade dos serviço
prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, e
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perj-odicidade adequada ao objeto do contrato,
seu período de validade, eventual-mente,
autoridade superior a aplicação das
l-egal-mente estabelecidas i

e durante o
propor a

penalidades

III- atestar, formafmente, nos autos dos processos,
as notas fiscais rel_ativas aos serviÇos prestados e/ouaos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao
Financeiro para pagamento.

Àrt. 3"
publique-se.

llrt . ll "
publicação.

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Àrt. 5o - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

I TA ] TUBA PA, 15 de Junho de 2020

AD IÀNO DE AGUIAR COUTINHO
DEL TÁRIo MUNICÍPAI DE SAÚDE

GESTOR (A) DO CONTRATO
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