
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaitubâ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Portaria n"

Contrato no. 20190208
Rêf. procêsso no. PREGÃO N" 027 /2A19_pp
Objeto Contratual: Aquisição de materiais

\-.recessidades do Eundo Municipal de Saúde do

DESIGNÀçÃO DE EISCÀI DE CONIRATO

Designa servidor pdra acompanhar efiscafizar a execução deste contrato.

de expediente para suprir as
Municipio de Itaituba- pA.

O (a) SI (a) IAMÂX PRADO CUSToDIO, SECRETARIOatribuições legais, considerando o disposto2l de junho de L993, e a celebraião d
MUNICTPAL DE SAUDE, como CONTRATANTE e
CONTRÀTADA.

MUNICIPAL/ no uso de suas
no art. 67 da Lei 8.666, de

e Contrato entre a (o)FUNDO
A. SOUZA LIMA EIRELI como

Àtt. 10 - Designar
CPF no 815.098.L22-53,
contratado.

RESOL\IE:

servi-dor (a) SORAIA MENDES
acompanhar e fiscal-izar a

o (a)
pa.ra

DA SILVA
e xe cuÇão

BATISTA,
do obj eto

À.rt. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zefar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registrorio todas as ocorrências à sua execução, determj-nando o que forssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeltos observados, e,eter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e asidências que ultrapassarêm a sua competência, nos termos da Iei;

p róp
nê ce
subm
prov

rr - avafiar, continuamente, a quali-dade dos serviços prestados e,/oumaterials fornecidos pera CONTRÂTADA, em periodiciàade adequada aoobjeto do contrato, e durante o seu periodo áe validade, eventualmente,propor a autoridade superior a apricação das penalidades legalmenteestabefecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos p.rocessos, as notas fiscaisrefati-vas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecídos, antes do

Fl6._

TRÀV SÀGRÀADO CORAÇÃO DE JESUS, s /N
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encaminhamento ao Financeiro para pagamento,

Àrt. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Art. eo - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

À!t. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ITA]TUBA PA, 08 de Maio de 2019

USTODIO
PUNDO MUNICI PAÍ, DE §AUDE

GESTOR (A) DO CONTRATO

I

Fls._

TRÂV sAGRÀÀDo CoRÀÇÃo DE JEsUs, s/N
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