
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGNÀçÃO DE FISCÀ]. DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscaTizar a execuÇão deste contrato.

Contrato n". 20L90L24
Ref. Processo n". TNEXIGIBILIDADE N" 004/2019 -IL

-i objeto contratual: coNTRATAÇÃo DE 01(uMA) EMPRESA COM MEDICO
ANI IJ'ILS l OLOG I STÀ, PARA ACOMPANHAR E AUX]L]AR NAS REAL]ZAÇÕES DE

FF')(]iil]IMENTOS CIRURGICOS NO HOSPITAL MUN]C]PAL DE ]TÀITUBA.

r) Sr (a)IAMAX PRÀDO CUSTODIO, SECRETÀRIO MUNICIPÀL, no uso de suas
-ibuiçôes legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de

,je junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)EUNDO
IIIC]PAL DE SÀUDE, COMO CONTRÀTÀNTE C V B SERVIÇOS DE SÀÚDE LTDA ME
rc CONTRÀTÀDÀ.

RESOLVE:

Portaria n"

Art. 1" - Designar
lF.- n" 815.098.L22-53,
:onLratado.

servidor (a) SORÀIA MENDES
acompanhar e fiscalizar a

DA S]LVA BATISTA ,
execução do obj eto

-(

i1.
y-t

:c

o (a)
para

Art. 2" Determinar que o fisca!- ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
prlprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determj,nando o que for
:er:essário à regularizaÇão das fa.Ltas ou dos defeitos observados, e,
srjr)Íreter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e as
3r-,vidências que uftrapassarem a sua competência, nos termos da l-ei.'

*r - avalj-ar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
na'r eriais fornecidos pela CONTRÂTÀDA, em periodicidade adequada ao
.lb' i eto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventuafmente,
ir L )p,.)r a autoridade superior a aplicação das pena.Ii-dades f egafmente
:s.abe:lecidas;

--I- atestar, formal-mente, nos autos dos processos, as notas fiscais

TRÀv sÀGRÀÀDo coRÀÇÃo DE JESUS, s/N
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re-a':.:vas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encamrnhamento ao Einanceiro para pagamento.

Àrt. 3" - Dê-se ciência

Art. 11" - Esta Portaria

Àrt. 5" - Revogam-se as

Regi stre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicaÇão.

disposições em contrário.

I TAI TUBA PA, 01 de Abril de 2019

IAMÀX CUSTODI O

EUNDO MUNIC
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