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Àrt. 1ô - Des ignar
CPF no 815.098 .122-53,
contratado,

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaitu ba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DES IGNÀÇÃO DE FISCÀT DE CONTRÀTO

Designa setvidor Para acomPanha r
fiscafizar a execüÇão deste conttato'

técnicos descartáveis Para
de Saúde do MunicíPio de

Contrato a" . 20190L1 4

Ref, Processo no. PREGÃo N' 025/2019-PP
, rieto Contratual: Aquisição de materiaisv'ãuprir as necessidades do Eundo Municipal
Itaituba-PA.

RESOLVE:

O (a) ST (A) IAI,IAX PRÀDO CUSTODIO, SECRETAR]O MUNIC]PAL'

atribuiçÕes legaj.s, considerando o disposto no art' 67

21. de junho de 1993, e a celebraÇão de Contrato
MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRATANTE e E' CARDOSO

CONTRATADA.

no uso de sua s
da Le j- 8.666, de
entre a (o) FUNDO

& CIA LTDA como

o (a)
para

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscaLizar a
DA SILVA
exe c uç ão

BATISTA ,
do obj eto

Art. 20 Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - ze.l-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necêssário à regutarj.zação das fal,tas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisÕes e as
provídências que ultrapassarem a sua competência, nos têrmos da Iei-;

II - avaliar, continuamentê, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiai-s fornecidos peJ-a CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventuafmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades l-egalmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processosr as notas fj-scais

Fts._

TRÀV SÀGRAÀDO CORÀÇÃO DE JESUS, S/N



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

refativas aos serviços prestados e/ou aos materiais
ãncaminhamento ao Einanceiro para pagamento'

À!t. 30 - Dê-se ciência ao servidor designado e

Art, 4o - Esta Portaria entra em vigor na data

fornecidos, antes do

publique-se.

de sua pubJ-icação.

A!t. 5" - Revogam-se as

Reg j, stre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

disposiçÔes em contrário '

]TAITUBA PA, 16 de Abrll de 2019

USTODI OI
FUNDO DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

TRÀV SAGRÀADO CO RAÇÃO DE JESUS, s/N
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