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Ref. Designa seÍvidores pare ã6o'fipanhar ê

fiscalizar contratação ie einpresa para

àquisiçao de materia:s DerÍnanentes

oriundos de Emencias Faiia==nta:as'

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE' no uso de suas aiiibuiÇões leEais'

considerando o disposto no art 67 da Lei Federal no 8 ô65 
'e 

2'' ce irnho Ce i993

-LeideLicitaçÕeseacelebraçãodeConi!.atcAcininisii.ãtivopaia
acompanhareÍiscalizarcontrataçãodeempresaparaaqüisiçáoriemateriais
permanentes oriundos de Emendas Parlamentares'

RESOLVE:

AÉ. 10 - DCSigNAT A SETVidOTA NÁDIA LIDIANE PIGANÇO 3A' ROCi{A SILVA,

portadoradoCPFNo02g'489112-g0servidoraccntrataca'ccuf,arteoccargocie

Auxiliar Administrativo, matricula N"í 260937' Formação: Ensii:c nécic ccmoieto e a

servidora HERBENE GRAYCE RAFAEL BELICHA' pci:aicra oo CPF

N"811.509.462-53,servidoraefetiva;MatriculaN"022261'5'ccupai:ieoccargode

Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde' Foi'n'iaçãc: Er'sino supericr

completo. Para acompanhar e fiscalizar contratação de empresa oara aquisiçáo

dê matêriais permanente oriundos de Emendas Parlarneniares'

Art.20.Determinar,semprejuízodascjemaisfunçÕesineIentes'queoS

fiscais ora designados, ou na ausência destes' o flscal substituio' sevei'á:

| - Zelar pelo fiel cumprimento do contrato anotanoo em registro próprio

todas as ocorrências à sua execuçáo' determinando o cue fcf necessário à

regularização das faltas ou dos defeitos observados e submetei- aos seus

superiores, em tempo hábil' as decisões e as proviciências oue ultrapassarem a sua

competência' nos termos da lei'

Il - Avaliar, continuamente' a qualidade dos seiv:çcs executados pela

contratada, em periodicldade adequada ao objeto cio contl"eio ê durante o seu
1_,,
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período de validade, eventualmente, propor a autoridade suDei-ioi'à aDiicação das

penalidades legalmente êstabelecidas.

lll- Atestar, formalmente, nos autos dos processos as ':c:as íscais relativâs

aos serviços antes do encaminhamento ao Financeiro pai'a peEa;-i:3i]:o

AÉ. 30 - Dê-se ciêncÍa os servidores designados e publiqüe-se'

Art. 40- Esta Portaria entra vigor na data de sua publicaçãc' isvoganoo-se as

disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Óbidos (PA), 04 de janeiro de 2422-

ANA E DE TAVARE§
Secretária MuniciPal de SaÚcie

Decreto n' 0o212021

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Declaroqueestoucientedadesignaçãodefiscal.oraatlibi.'iíca'edasÍunçõesque
são inerentes em razáo da função'

Nádia Lidiane Picanço da Rocha Silva

Declaroqueestoucientedadesignaçãodef]scal,oraatribuída.ecjasÍUnÇÕeSque
são inerentes em razáo da função

Herbene Grayce Rafael Belicha : ': íir'!\- .*,
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