
Portaria n"

Esfado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL.DE SAUDE

DESTCI{ÀçÃo DE r.rscÀt DE CONTRTATO

Designa servidor para acompanhar
f iscaf.Ízar a execução deste contrato.

e

construÇão, e1étrico,
do Eundo Municipal de

Contratd n". 20190315
Rêf. Processo Íro. pREGÃo No 066/2019_pp.bjeto Contratual: Aquisição de materiais de

-íidráu1ico e diversos para atender a demanda
Saúde.

O(A) ST(A)IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETÁR]O DE SAÚDE,atribuições legais, considerando o disposto no art. 6?2L de junho de j.993, e a cefebra{ão de Contrato
MUNICIPAL DE SAUDE, Como CoNTRATANTE e CoNSTRUEERRO
CONTRATADA.

no uso de suas
da Lei 8.666, dê
entre a (o) FUNDO

ETRELI-ME Como

Art. 1" - Designar
CPE n" 815.098 .L22-53,
contratado.

RESOL\/E:

servidor (a) SORÀIA MENDES
acompanhar e fiscafizar a

o (a)
pa ra

DA SIIVA
e xecução

BATIS?A ,
do obj eto

. Àrt.- 2o - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

. Í. - zelar pe10 fiel cumprimento do contrato, anotando em registroprópri-o .todgs as -ocorrências à sua execução, determinando o qrê rárnecessário à regurarizaÇão das fartas ou dos defeitos observaáos, e,submeter aos seus superiores, em tempo háblI, as decisões e asprovidências que ultrapassarem a sua compétência, nos termos da r-ei;
II - avafiar, continuamente, a qualidade

materiais fornecidos peJ_a CONTRATÀDA, emobjeto do contrato, e d.urante o seu periodopropor a autoridade superior a apficação
estabeleci_das;

dos serviços prestados e/ou
periodicidade adequada ao
de validade, eventualmente,
das penaJ-idades fegalmente

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

F|3.

TRÃV SAGBÀÀDO C DE JEsUs, s/N



refativas aos
encami-nhamento

Àrt. 30

Art, ll"

Estado do ?ará
Governo MunlclPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

serviços prêstados e,/ou aos materiais
ao Einanceiro Para Pagamento '

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data

fornecidos, antes do

publique-se.

de sua Publicação '

ITAITUBA PA, 25 de Novembro de 2019

CU STODIO
DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTBÃTO

Art. 5o Revogam-se as disposiçÕes em contrário'

Reg i3t re- se ,

Publique-se,

Cumpra-se.

IAMÀX
FUNDO MUNÍCIP

Fl.-

TRAV SAGRAADO bE JEsus, S/N
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