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Designa servidor -Pa 
ra

acomDanhat e fiscalt zar
a execução deste
contrato.

Contrato t". 2AZAA302
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Objeto Contratual
odontológicos Para
Saúde do MuniciPio
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âtender a demanda dc

de f tai-tuba

a20 /202a-PE

de

O(A) ST (A)ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO' SECRETÁRIO MUNICIPAL

DE sAúDE, no uso a" ""tlãiiibuiçÕes l:s1i"' considerando o

disposto no art' 6? ;'i"r;-'-{ea' a3 71^de 
junho de 1993' e

a celebração au corttáJ ""tt" á rtl EUNDo MUNTcTPAL DE sAUDE'

como coNrRArANrE e ;fit^';ãxrno»uro-soooNToLÓGICos
MÉDICOS HOSPTTALARES;iRELI. EPP, CÔMO CONTRATADA.

RESOI.,VE:

À't.xo-Designaro(a)servidor(a)SoRAIAMENDESDASILVA
BATISTA , CPE no 815 ' 098 ' t'ZZ-Sl ' para acompanhar e fiscalizar

ã'^"tã""ia. do objeto contratado '

Art.2o-Determinarqueofiscaloradesignadodeverá:

I - zelar peto fiet cumprimento -do .contrato ' 
anotando em

registro próprio tta"="*à"= 
-tãorrênci^-" à sua execuÇão'

cleterminando o que _.Iiri.J""^rio à regularização das fartas

ou dos defeitos on"ttt'uao"' e' submeter aos seus superiores'

em tempo hábil, as decisões e as providências que

ultrapassarem a sua ão^j"-ter'tiu ' nos termos da lei;

fI - avali.ar, continuamente, a qualidade dos serviços

Drestados "/o' 
*ututlJs fornecidos pela CONTRATADA' em

neri-odicidaau ua"qt'uáu=lã ori eto do contrato' e durante o seu

oeríodo de validade' eventualmentel -f,.toPot 
a autoridade

ffi:ffi. 
*' 

,'-t uprit^çao das penalidades legarmente

estabelecidas;

lII- atestar, formalmente' nos autos dos processos' as
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notas fiscais relativas
materiais fornecidos, an
para Pagamento.

Art.
publique-se.

}rt. 40 - Esta
publicação.

aos serviços Prestados e/ou

tes do encaminhamento ao Einanceiro

Dê-se ciência ao servidor designado e

Portaria entra em vigor na data de sua

Àrt.5" - Revoqam-se as disposlções em contrário'

Reg.istre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.
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O DE AGUIAR COUTINHO

DO MUNICIPAL DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRATO
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