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Desiqna serYioor (:efa acomPanha r
fiscalizar a execuc..c Ceste ;ont::ato'

O(a) Sr (a)IAMÀX PRÀDO CUSTODIO, SECRETAR]O MUNÍCIPAL'

aL.ibuicÕes .Iegais, considerando o di-sposto no art' 6l
-l - ,je j unho de f 993 , e. ' a 'celebracão de C"i!t1!i
i'iUN]CiPÀi DE SÂUDE, COMO CONTRATANTE C TERILENE SIMOEI]

:ONTRÀTADA.

no uso de suas
da Lei 8.666, de
entre a (o)EUNDO

ÀGUIAR - ME como

Àrt. 1" - Des igna r
CFF n' 8l-5.098 .122-53,
con t ratado

RESOLVE:

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a
o (a)
par á

DA SILVA
execução

BATISTA ,
do obj eto

Àrt, 2' - Determinar que o frscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumpr.imento do contrato' an'Lando em registro
prcprl. tcdas as ocorrêncj-as à sua execuÇão' determinando o que for
,',ec"ssáric à regularizaÇão das faltas ou dos defeiros observados' e'
submeter aos seus superiores, em tempo hábi-1' as decisÕes e as

providências que ultrapassârem a sua competência, nos t-ermos da Iei"

II - avaliar, contínuamente, a qualidade dos serviços prestados ezou

nateriais forneci-dos pela CONTRATÀDA, em periodicidade adequada ao

.,-,bjeto do contrato, e dura:nte o seu periodo de vaiidade' eventualrnente'
práp,r. a autoridade supericr a aplicaÇão das penai-r'ciades legalmente
, sr f,bele. !cias;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processcs, as n'1. as frscais
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relativas aos serviços prestados e/ou aos materials fornecldos, antes do

encaminhamento ao Einancelro para pagamento'

Art. 3" Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se '

Alt. 4" , Esta Portaria entra em vigor na data de. sua pub,licaçào.

Àrt.5" Revogam-se as dispcsiçÕes em cóntrárrc.

Registre-se,

Publ ique-se,

Cumpra-se.
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PÀ, i1 de, JuLho de 2018
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