
c PA{ o;.

F§TÀDO DO PARÁ
IIIIJNIC|PIO D§ ÓBtDO§

SECRETARI.{ }TUNICIPAL DE SÂÚDE
runóo úurrcrpet- DE s{i'DE oE ÓBlDo§

CNp:, t t.gt.t.t ttiOOOl -30 * Foner {93) 3541-19,9n426

t-
t

a

C
ít

b

§-nail: ii

No1
2-s B 03

Desiona servidorês para acompanhar e fiscalizar.o

contiato Administrâtivo rêferente à Contratâçao

ã"' ãtpr"". especializada para aquisição de

eletrodomésticos, pala atendêÍ es demandas da

Éili"itrt" Municipal de Obidos e suas Secretarias

e Fundos ltiluniciPais.

A SECRETÁRIA IiluNlclPAL DÊ SAÚDE, no uso de suas atribuiçôes legais'

considêrandoodispo§tonoart.6TdaLeiFederalnos'666'de21dejunhode1993
_LeideLicitaçÕeseaÉtebraçâodeContratoAdministrativoparaacompanhare

fiscalizarocontratoAdministrativoreferenteàeontrataçãodeemprêsa
especializada para aquisição de eletrodomêstico' para atender as demandas da

Prefeitura Municipat de Ôbidos e §ua§ kcretâriâ§ e Fundo§ Municipais'

RESOLVE:

Aú ío- Designar a sêrvidora NÁD|A LIDIANE PICAi{çO DA ROCHA SILVA'

portadora do CPF No029.489'112-90, servidora contratada; Ôcupântê do cargo de

Auxitiar Administrativo. matriculâ No1260937' Formaçãol Énsino médio completo e

niARlA DENEIDE PTNHETRO DE CASTRO, portadora do cpF n'3ô6.42',!.692-04'

servidora efêtiva, ocupante do cargo de Agente de serviços Gerais' para

acompanhar e fi§calizar a execuÉo do contrato reÍerente à Aquisição de

Eletrodoméstico§, paÍa atender as demandas da §ecretaria Municipal de SaÚde-

SEMSA, por meio do Fundo tunicipal de Saúde- FU§ é contratante'

ArL 20 - Determinâr que os fiscais ora desígnados' ou na ausência dêstas' o

fi scal substituto, deveÉ:

| - Zelar pelo íiel cumprimento dÔ contrato' anotando em registro prÓprio

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 teínpo hábil, as decisôes e as providências que ultrapassarem â sua

compêtência, nos termos da lei'

ll - Avaliar, continuamente' a qualidade dos fomecimento§ prestados pela
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CoNTRAÍADA,emperiodicidadeadequadaaoobietodoContrato'eduranteoseu

períododevalidade,eventualmente,proporaautoridâdesuperioràaplicaçãodas

penalidade§ tegalmeilE estabelecidas'

lll- Atestar, fomelmenle, nos autos dos processos' as notas fiscais relativas

aos fornêcimentos eietuados antês do encaminhanrento ao Financeiro para

pagaÍnento.

AÉ 3" - Dê-se ciência as sêrvidora§ designadas e pub'liquê-se'

Art. 40- Esta Portaria êntra vigor na data de sua publicação' revogando-se as

disposições em contráÍio.

Registre-se' Publique-se' Cumpra-se'

Ôbidos (PA), 03 de agosto de2g22'

ANA TAVAR§§
Secreiâria unicipal de Saúde

Decretg no 00?2021

CIÊNC|A DO§ §ÊRVIDORE$ DESIGNADOS

Declaro que estou ciente da designação de fiscal' ora atríbuída' e das funções que

ffia::1',1::"*tã,cançô dâ Rocha silva \á''i li"'á'a"* i"''n-,,T^E 'd} itr'l"t"

Declaro que estou ci€nte da designaçâo de fiscal' ora atribuída' e das funçóes que
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