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Portaria n"

Contrato n". 20200300
Ref. Processo n". PREGÀO N"

DESIGNAÇAO DE FfSCAI, DE CONTRATO

Desiqna servidor para
acompanhar e fiscafizar
a execução deste
contrato.

02a /2024-PE

Objeto Contratual Aquisição de materiais e insumos
odontológicos para atender a demanda do Eundo Municipal de
Saúde do Municipio de Itaituba

O(A) ST (A)ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO, SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, considerando o

disposto no art. 6? da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e

a celebração de Contrato entre a(o)EUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,

como CONTRATANTE e BETANIAMf,D COMERCIAL EIRELI - EPP' co
CONTRATADA .

RESOLVE:

À!t. 1o - Designar o (a) servidor (a) SORAIA MENDES DA S

BATISTA , CPE n" 815.098.122-53, para acompanhar e fiscal
a execução do objeto contratado.

LVA
ZAT

Àrt. 20 - Determinar que o fiscal ora desígnado deverá:

Í - zelar pelo fiel cumprimento do contratÕ, anotando em

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 decisões e as providências que
ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

1I - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e,/ou materiais fornecidos pefa CONTRATADA, em
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu
periodo de validade, eventua.l-mente, propor a autoridade
superior a aplicação das penalldades l-egafmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos procêssos, as



notas f iscais relativas aos servrÇos prestados e'lo

materÍa1s fornecidos, antes do encama nhamento ao Einance

para Pagamento '

Àrt. 3o - Dê-sê ciência ao servidor designado

publique-se '

A!t.4" Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação '

Art, 5" - Revogam-sê as

Regi st re- s e ,

Publique-se,

CumPra-se '

disPosiçÓes em contrário.

I TUBA PA, 17 de Setembro de 2020
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