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DES rGNÀÇÀO DE FrSCÀr DE CONTRATO

Contrato no,
Ref. Processo no. PREGÃO N' 005/2020-PE
Objeto Contratual: Aquisição de materiais
faboratório, para suprir as necessidades do
MunÍcipa1 de Saúde.

Designa servidor para
aconpanhar e fiscafizar
a execuÇão des te
contrato.
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pa ra
Eundo

O (A) ST (A) ADRIANO DE AGU]AR COUTINHO, SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atrj,buj-ções 1egaj.s,
consj-derando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de
junho de L993, e a cel-ebração de Contrato entre a(o)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA, COMO CONTRATANTE
OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORÀTORIOS LTDA - EPP.

RESOLVE:

Àrt. 10 - Designar o(a) servidor (a) SORAIA MENDES DA
SILVA BATISTA , CpE n" 815. A98.1_22-53, para acompanhar e
fiscal-izar a execuÇão do objeto contratado.

Determinar que o fiscal ora designado

Í - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando
em registro próprio todas as ocorrências à sua execução,determinando o que for necessário à regufarizaÇão dasfaltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seussuperiores, em tempo hábi-1, as decisôes e as providênciasque ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

II - ava_Iiar, continuamente, a qualidade dos serviçosprestados e/ou mater.iais fornecj-dos pela CONTRÀTADA, emperiodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante oseu periodo de val.idade, eventualmente, propor aautoridade superior a aplicação das pun"iia"A""legalmente estabe.Iecidas ;



III- atestar, f ormal-mente, nos autos dos processos,
as notas fiscais relativas aos serviços prestados e,/ou
aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao
Einanceiro para pagamento.

Àrt. 30
pubfique-se.

Dê-se ciência ao servídor designado e

Àrt. 40
publ j-cação .

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Aat. 5o - Revogam-se as dj.sposiÇões em contrário.

Regi st re- s e ,

Publique-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA - PA, 16 de Junho de 2020

A IANO DE AGUIAR COUT I NHO

SEC TÁRIO MUNICIPAT DE SAÚDE
GESTOR (A) DO CONTRATO
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