
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGNAçÃO DE FXSCÀI, DE CONTR;ATO

Desiqna servidor Para acomPanhar

fiscafizar a execução deste contrato'
e

Contrato t" - 20190283 -
*"i. pro"""so n". PREGÃO No 068/?{Jrg-P'v i

)b3eto contratual: Aquj.sição de e{uipam.r,-to:. u. T:::'':i"
ç;:--".;;ã;t as necássidàdes do Hospitaf MunicÍpa-L de

conforme Proposta n" 11291' 166000/1190-01'

Portaria n"

À!t. 10 - Designar
CPE no 815-098 '1'22'53'
cont rat ado .

pe rmanent e s

Itaituba- PA,

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

EIRELI - EPP COMO

O(A) ST(A)IAMAX PRÀDO CUSTODIO, SECRETÁRIO DE SAÚDE'

atribuiÇÕes legais, ãã" 
"-iJt '-""ao 

o disp-osto no art' 67

2t de junho de 1993;--; a 
-c-e-l-eb-raÇão 

de Contrato

MUNICIPAL DE SAUDE, .á*O êOT'TTNETANTE E D M C MESSIAS

..NTRATADA' 
*"o'*'

o (a)
pa ra

servidor (a) SORAIA MENDES

acomPanhar e fiscafizar a
DA SILVA
execuÇã o

BATISTA,
do obi eto

Art. 20 - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

Í ' zelar pelo fiel cumprimento dó contrato' anotando em registro

próprio todas "s ,ocãrrêt'cias 
à sua t"t;;;à;; 

- 
ãete rmi nando o que for

necessário u ttq'-''tt'"i1u!àã 
-á' 

" 
fartas áu--a"i defeitos observados' e'

submêter aos ""'= 
- -";;:;iott" 

' e1 
- ^t*e*eo 

hábil' as decisões e as

providências que urtrãJà"u"tu' u "" 
to*fãJe.tiu ' tto" termos da lei;

1I - avaliar, continuamente' a- 
-q-ualidade 

dos serviços' prestados e/ou

materiais totneciaJs 
'p"ià - CoÍtnelÀ?11 

*; 
periodicidade adequada ao

obieto do contrato, 1 àl,rr".,te o 
" "l-, _p".iJo áe variaaae, eventual-mente'

própor a autoridadt= =L;;i""-' 
-u- upii"Jãã aã" penaridades lesalmente

àstabelecidas;

III- atestar, formalmente' nos autos dos Processos '

DE l_

Ft§ _

TRÀV SÀGRÀÀDO CORÀÇÃO DE JESUS, S/N

as notas f i-scais



"ffi'"["fffl:ii;is:js'Já

rerarivas,::^=?l"iÍi:":::::'S::.'J:;"á:;']ateriais 
rornecidos' antes

ãn"umi.tnumtnto 
ao " '"*"I 

-^-_,i.r.,r .d,esignado e publique-se '

Art. 3o - Dê-se cj'ência ao servidor """"'^:--. 
.rê sua pL

ârt. {o - Esta Portaria entr'a em vigor na data de sua publicaçao'

Àrt. 5o - Revogam-se as disposições em contrário'

ôÁ
ITAITUBA ' Y t1t "'

do

de Novembro de 2 019

Registre-se '

Pub l ique- se '

CumPra-se '

USTODlO
IAMAX PRA

IPai, os sauos
EUNDO MUNIC

CONTRÀTO
GESTOR (A) DO

Íls 
-

tRAV S
aoRAÇAo DE JESUS, s/N
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