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.DESIGNÀÇÃO DE TISCÀL DE CONTRÀTO

Desi J:ra seryld;: I d: r a')npd:.1-tt
fiscaLjzar â execuc.rc destc- cortrato.

e

ntd

O (a) Sr (a) IAMAX PRADO CUS

I

TODIO, SECRETARIO TIUNIC]PI'.,
atribuições legais, considerando o disposto no art. 6,7

2I de j unho de L.993 , e a 'celebração de Contrato
MUNICIPÀL DE SAUDE, como CONTRÀTANTE e À. SOUZÀ LIMÂ
CONTRATADA .

no uso de s uas
da Lei 8.666, de
entre a (o)EUNDO
EIRELLI-EPP como

Art. 1" - Designar
CPF n' 815.098 -722-53,
contratado.

RESOLVE:

servidor (a). SORAIA MENDES
acompanhar et fiscaLizar a

o (a)
para

DA SILVA
execucão

BATISTA,
do obj eto

Art. 2" Determinar que o fiscal ora designado de'verá:

III- atestar, forma.l-mente, nos autos dos processos, as notas fiscais

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇâo, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos .seus superiores, em tempo hábiI, . as decisÕes e as
providências que.uJ-trapassarem a sua competênc.ia, nos 1-ermos da l-ei;

II - aval-iar, conti-nuamente, a qual-idade dos serviços prestados e/ou
maLeriais fornecido.s pela CONTRÂTADA, em perlodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades fegalmente
estabelecidas;
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refativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Pinanceiro para pagamento.

Àrt. 3' - Dê-se ciência ao servidor designado e puDlrque-se.

Art. 4" - Esta Portaria entra em vigcr na data de sua publicaçào.

Art. 5" - Revôgam-se as disposiçÕes em contrário.

Regi st re- se,

Pub I ique-se.

Cumpra-se.
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