
Contrato
Ref. Procêsso n".
objeto Contratual:
l-aboratório, Para
Municipal de Saúde.

Art. 2o
deverá:

DES IGNÀçÀO DE FISCÀT DE CONTRÀTO

Designd servidor Para
acompanhar e f isca 7 izat
a execuÇão deste
contrato.

n".
PREGÃO N. OO5,/2020-PE

Aquisição de materiais
supr j-r as necessj-dades do

RESOI'VE:

o (a) servidor (a) SORÂIA

para
I undo

MENDES DA

O (a) ST (a) ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO, SECRETÁRIO

MUNicTPAL DE sAÚDE, no uso de suas atribuiçÕes regais'
considerando o disposto no art' 6? da Lei 8'666' de 21 de

junho de lgg3, e a celebração de Contrato entre a(o)
ÉUUoO ,UltrCIpAL DE SAúDE DE ITAITUBA, como CONTRATANTE

BIONORTE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME.

Art, 1o - Designar
SILVA BATISTA , CPE no 815.098'L22-53, para
fiscafizar a execução do objeto contratado'

acompanhar e

Determinar que o fiscal ora designado

I - zeLar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando

em rãgistro prãprio todas is ocorrências à sua execução'

determinando o que for necessário à regularização das

iuitu" ou dos deteitos observados' e' submeter aos seus

superiores, em tempo hábil, as decisões e as providêncj"as

que uftrapassarem a sua competência' nos termos da lei;

II - aval-iar, continuamente' a qualidade dos serviços

pr"=iuao" e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA' em

-p"riàài-"iorde adequada ao objeto do contrato' e durante o

'";; período de validade' eventualmente' propor a

autoridade superior a aplicação das penalidades

legafmente estabelecidas;

Portaria n"
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III- atestar, formafmente, nos autos dos processos'
aSnotaSfiscaisrefativasaosserviçosprestadose/ou
aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao

Einanceiro Para Pagamento '

Àrt. 30
publique-se.

A!t. 4Ô

publicação.

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário '

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

I TAI TUBA PA, 16 de Junho de 2020

A ANO D AGUIAR COUTlNHO

SE TÁRIO MUNICIPAT DE SAÚDE

GESTOR (A) DO CONTRATO
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