
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Portaria n"

Art. 1o - Des ignar
CPE n" 815.098 .122-53,
contratado.

DESIGIIAçÃO DE EISCÀI, DE CONTRÀTO

Desiqna serv)dor para acornpanhar e

fiscaTizar a execução deste contrata'

Contrato n" . 20]-90L1 6

Rêf. Procêsso Íro ' PREGÃO N" 025/2019-PP
,'iêto Contratual: Aquisição de materiais

XÉrit as necessidades do Eundo Municipal
ftaituba-Pe.

técnicos descartáveis Para
de Saúde do MuniclPio de

O(a) ST (A)]AMAX PRADO CUSTODIO, SECRETAR]O MUNICIPALI NO USO

atribuiçÕes legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei
;i--ã; 

.iunho 
âe 1993, e a celebraÇão de contrato entre

MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATANTE C E DE A CAVALCANTE E CIA

como CONTRATADA.

DA SILVA
e xe cuçã o

de sua s
8.666, de
a (o)EUNDo
LTDÀ - ME

BATISTA ,

do obj etoo (a)
para

RESOLVE:

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a

Art. 2" Determinar que o fiscal ora desígnado deverá:

f - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrência; à sua execuÇão' determinando o que for
necessárioàregufarizaÇãodasfaltasoudosdefeitosobservados'e'
submeter aos seus supàriores, em tempo hábil, as decisÕes e as

piã,riaen.ius que ultrapassarem a sua competência' nÔs termos da ]ei;

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

materiaj-s fornecidos pela CONTRATÀDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu período de validade' eventualmente'
piápo, a autoridade superi-or a apiicação das penalidades legalmente
estabelecldas;

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

uE

TRAV SAGRAÂDO CORAÇ Ào DE JESUS, s/N
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relativas aos serviços prestados e'lou aos materiais fornecidos' antes do

encaminhamento ao Financeiro para pagamento'

ao servidor designado e publique-se '

entra em vigor na data de sua publicação '

dispos iÇÕes em conLrário '

I TAI TU BA PA, 16 de Abril de 2019

CUSTO

Àrt. 3" - Dê-se ciência

Art. 4" - Esta Portaria

À!t. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

I
FUN

D10
SAUDEDO MUNICI

GESTOR (A) DO CONTRATO

1l

TRAV SAGR,AÀDÓ coRAÇÀO DE JESUS, s /N
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