
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Portaria n"

Àrt. 1" - Des ignar
CPF n' 815.098 .L22-53,
cont rat ado '

DESIGNÀçÂO DE ETSCÀÍ, DE CONTRATO

Designa servidor Para acom?anhar
fiscalizar a execução deste canttata'

e

Contrato n". 2 019 017 B

Rêf. Processo n"' PREGÃO N" 025l2019-PP
)ieto Contratual: Aquisiçào de materi ais

YÉtt. as necessidades do Eundo Municipal
Itaítuba-PA.

técnicos descartáveis Para
de Saúde do MuniclPio de

no uso de sua s
da Lei 8.666, de
entre a (o) EUNDO

EIRELI - EPP COMO

O (A) ST (A) IA},14X PRADO CUSTODIO, SECRETAR]O MUNICIPAL,

uiil-nlrlço"u fegais, considerando o disposto no art' 67

ãi--ã"--:""rrt â. \9g3, e a cerebração de contrato
MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRÀTANTE C D M C MESS]AS

CONTRATADA .

o (a)
pa ra

RESOI,VE:

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscali zar a

DA SILVA
execução

BATISTA ,
do obj eto

AÍ.-' 2'- Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrênciaá à sua execuÇão' determinando o que for
necessário a regulàrização das faltas ou dos defeitos observados' e'

submeteraosseussuperioresremtempohábil,asdecisõeseas
providências que ultrapassarem u ul.ru "o*pátência' 

nos termos da Iei;

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e'lou

materiais rornecidos pela CONTRATÂDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e áurante o seu -período de vafidade' eventualmente'

propor a autoridaá.- "upãio. 
a apiicação das penalidades legalmente

estabelecidas;

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

TRÀV SAGRAÀDo CORÁÇÃO DE JESUS, s/N



relativas aos serviços prestados e,/ou aos mateliais fornecj-dos. antes do

encaminhamento ao Financeiro para pagamento'

Art. 30 - Dê-se ciência

À!t.40 - Esta Porta r Í a

Art, 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se'

entra em vigor na data de sua publicação'

disposições em contrário.

FUNDO MUNIC
GESTOR (A)

ITA]TUBA

USTODIO
SAU DE

DO CONTRATO

PA, 16 de Abril de 2019

I

TRÀV SAGRÀÀDO CORÀ ÇÃo DE JESUS, s/N
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