
Portaria n"

Contrato
Ref. Processo no
Objeto Contratual:
laboratório, para
Munl-c j,paI de Saúde.

Àrt.
deve rá :

DESIGNÀÇÀO DE FISCÀI DE CONTRjÀTO

Designa servidor para
acompanhar e fiscafizar
a execuÇão deste
contrato.

n".
PREGÃO N. OO5/202o-PE

20200L86

pa ra
Eundo

Aquisição de materiais
suprir as necessidades do

O (a) ST (a) ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO, SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuiÇões legais,
considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITA]TUBA, COMO CONTRATANTE
FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP.

RESO],\/E :

Àrt. 10 - Designar o(a) servidor (a) SORAIA MENDES DA

SILVA BATISTA , CPF no 815.098.L22-53, para acompanhar e
fj-scalizar a execução do objeto contratado.

Determinar que o fiscal ora designado

I - zelar pelo fief cumprl-mento do contrato, anotando
em rêgistro próprj-o 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 hábit, as declsôes e as providências
que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos servlÇos
prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em

periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o
seu periodo de validade, eventual-mente, propor a

autorj.dade superior a aplicação das penalidades
lega.Imente estabelecidas ;



III- atestar, forma.Imente, nos autos dos processos,
as notas fiscais relativas aos serviços prestados e,/ou
aos materj-aj-s fornecidos, antes do encami-nhamento ao
Einanceiro para pagamento.

Àrt. - Dê-se ciênci-a
publique-se.

ao serv j-dor designado e

Àrt.4o
publicação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Àrt. 5" Revogam- s e as disposiçÕes em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Curnpra-se.

] TA ] TUBA PA, 16 de Junho de 2020

RIANO DE AGUIAR COUTINHO
RETÁRIo MUNI CI PAI, DE SAÚDE

GESTOR (A) DO CONTRATO
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