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DESIGNÀçÀO DE FISCÀI DE CONTR,AÍO

Contrato no.
Ref. Processo no. PREGÀO N' 005/2020-PE
Objeto Contratuaf: Aquisição de materiais
laboratório, para suprir as necessidades do
Municipal de Saúde.

Designa servidor para
acompanhar e f i scal-i zar
a execuÇão des te
contÍato,

20200L90

O (a) ST (a) ADRIANO DE AGUIAR COUTTNHO, 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 ]TA]TUBA, COMO CONTRATANTE
SILSUL COMÉRCIO LTDA - EPP.

RESOTVE:

Art. 1o - Designar o(a) servidor (a) SORAIA MENDES DA

SILVA BATISTA , CPF n' 815.098.722'53, para acompanhar e
fiscal-izar a execução do objeto contratado.

Àrt.
deverá:

Determinar que o fiscal ora designado

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando
em registro próprlo 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 hábil, as decisões e as providências
que uftrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

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

periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o

seu perÍodo de validade, eventuafmente, propor a

autori-dade superj-or a aplicação das penalidades
Iegalmente estabe.Lecidas ;

III-
as notas

atestar,
fiscais

f orma.l-mente,
relativas aos

nos autos
serviços

dos processos,
prestados e /ou

pa ra
Eundo



aos materiais
Einanceiro para

Àrt.
pub.l-ique-se,

Àrt- 40
publ-icaÇão.

fornecldos,
pagamênto.

antes do encaminhamento ao

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vj-gor na data de sua

Art. 5o Revogam-se as disposiÇões em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cump.ra-se.

] TUBA PA, 16 de Junho de 2020I

ADR ANO DE AGUIAR COUTINHO
5LL TÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTOR (A) DO CONTRÀTO
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