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Portaria n"

DES]GNÀçÀO DE FISCAI. DE CONTRÀTO

Designa servidor Para
acompanhar e f isca f iza r
a execuÇão desüe
cantrato.

Contrato n". 20200349
Ref . Processo no . PB.EGÀO N'r t 2 r; "2020-PE
Ob3eto Contratual: Aquisição de uma Ambulância Tipo A -
Simples Remoção, para atender: a trecessidade da Secretaria
de Sairde do Murlic."pio Ce I-Laitllba, decorrente cio Convênio
n" - All /2.020 P::ocessc :t" 2C2A/60\491 - SESPA.

O (a) Sr (a) ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO, SECRETARIO

MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,
cons.iderando o disposto no ari. 67 da Lei 8.666, de 2l de

lunho de .1993, e a celebraçào Ce Corltrato entre a (o)
FUNDO MUNÍC]PAL DE SAÚDE DE ITAITUBA, COMO CONTRATANTE

SANTA CATAR]NA COMERCIAL EIREI.I - ME.

RESÔÍ:VE:

Art. 1" - Designar o(a) servi.dor (a.) SORAIA MENDES

SILVA BATISTA , CPE n" 815.\)98.\22-53, para acompanhar
fiscal tzar a execuÇão do objeto contratado.

DA

e

Detenninar que o flscal- ora designado

I - zilar peio fie-t cunpl.fr'Ítcnt.o dô contrato, anotando
em regisLro proprio toCas as cc:rrênc j-as à sua execução,
determinando o qúe fcr necessáric à regularização das
f al-tas ou dos defeiLos observaCo:i, e, submeter aos seus
superiores, em tempc hábil, as tjec,-i_sÕes e as providências
que ult.rapassarem a suâ comperéncia, nos termos da lei,.

II -'avaliar, contr,nuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/oü matériars f c::ne:c j.clos pela CONTRATADA, em
periodrcidade adequada ao cbjeto rlo contrato, e durante o
seu periodo de vaitdade, eventualnente, propor a
autoridade superior a apt^i-cação das penalidades
legalmente estabelec j-cia s ;

Àrt.
deve rá :
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III- atestar, formal-mente,. nos autos dos processos

aSnotaSflscaisre.Ia!ivaSaosserviçosplestadose/o
aos materiais fornecicios, anr-es do encaminhamento a

Financeiro Para Pagamento '

Att. 3o - Dê-se ciênci-a ao servidor designado

publique-se.

Esta Portaria eítra en' vigor na data de sua

Art. 50 Revoqam-se as disposições em contrário'

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA - PA, 15 de outubro de 2020

LD IANO DE AGUIAR COUT INHO

SEC TAR]O MUNICIFAI, DE SAÚDE

GESTOR (A) DO CONTRATO
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âtt. 4o
publicação '
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