
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Portaria n"

Art. 10 - Designar
CPF no 815.098 .122-53,
contratado.

DESICNAÇÃO DE TISCAI DE CONTRÀTO

Designa servidor Para acomPanhat
f iscal"izat a execuÇão deste contrato'

Contrato rr". 2 019 017 3

Ref. Processo n". PREGÃO N" 02512019-PP
)'iêto contratual: Aquisiçào de materi ais

Yuá.ir as necessidades do Eundo Municipal
ftaituna-Pa.

técnicos descartáveis Para
de Saúde do MunicíPio de

O(a) Sr(a)IA}4AX PRADO CUSTODIo, SECRETARIO MUNICIPAL' no uso

atribuiçôes legais, cànsiaeranao o dispostÔ no art' 67 da Lei

;i--ã;-'t;;rro âe'1993, e a cerebr-aÇão de contrato entre
MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRATANTE e D'C'S VASCONCELOS

CONTRATADA.

RESOI,VE:

DA SILVA
execuÇão

de sua s
8.666, de
a (o ) FUNDO
EPP como

BAT]STA ,
do obj etoo (a)

para
servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscali zar a

Axt. 2" - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrênciaã à sua execuÇãoÍ determinando o que for
necessário a t.g,-,1ãtiãção das f altas ou dos def eitos observados ' e I

submeter aos ".r]"- =rpà.iores, em tempo hábi1, as decisões e as

providências que u]trapássa'em u "uu "otpétência' 
nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou

materiais rorneciaos'- peta coútRatÀoa' em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu período de vaLidade' eventualmente'

propor a autoridad"- ""p"titt 
a apiicação das penalidades legalmente

estabelecidas,'

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos' as notas fiscais

ÇÀO DE JESUS,

DÊ

TRAV SAGRÀÀDO CORA
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relativas aos serviços prestados e'lou aos materiais fornecidos' antes do

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento'

ao serv.idor designado e publique-se.

de sua Publlcação 'entra em vigor na data

disposiçÕes em contrário '

À!t. 3" - Dê-se ciência

A!t. ,{o - Esta Portaria

A!t.50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA

CUSTODIO

PA, 16 de Àbril de 2019

I
FUNDO MUN

GESTOR (A) DO CONTRATO

TRAV SAGRAADO CORÀÇÃO DE JESUS, S /N

DE SAUDE
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