
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DES IGNÀÇÂO DE FISCÀI, DE CONTR,ATO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscaLizar a execução deste contrato'

e

Contrato n". 20200084
Ref. Procêsso no. PREGÃO N" 001 /2020-PP
^bjêto Contratual: Aquisição de recarga de gás de cozinha'
\éá:-cinar e de solda, vasilhames domésticos' cifindros e

diversos para suprir a necessidade das Secretarias' Eundos

Assistência Social, EducaÇão e Municipio de ltaituba '

O (A) ST (A) IAI'IAX PRADO CUSTODIO, SECRETÁRIO DE SAÚDE' NO USÕ

uttifrriç0." legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei
2l de junho âe tgg3, e a celebraÇão de Contrato entre
MUNICIPALDESAUDE,comoCoNTRATANTEeITAITUBACOMERCIoDE

Portalia n"

como CONTRATADA.

Art. 10 - Des ignar
CPF n' 815.098 .L22-53,
contratado.

A!t. 2"

RESOLVE:

servidor (a )

a compa nha r e
SORA]A MENDES
fiscalizar a

DA SILVA
exe cuçã o

oxigênio
produto s

de Saúde,

de suas
8.666, de
a (o)FUNDO
GÁS LTDA

BATISTA ,
do obj eto

o (a)
pa ra

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

f - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anÔtando em reglstro
próprio todas ãs ocorrências à sua execução, determlnando o que for
necãssárj-o à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, ef
submeter aos seus superiores, em tempo hábi], as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competênc.ia, nos termos da fei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CoNTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventuafmente,
própor a autoridade superio.r a aplicaÇão das penalidades Iegalmente
estabel-êcidas;

TRÀV SAGRÀÂDO CORÀÇão DE JEsus, s/N
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III- atestar, formalmente, nos autos dos processos' as,notas fiscais
relativas uo" 

"e 
ttÍçà;-;;;;i;â"; e'lou aos matàriais fornecidos' antes do

".,.a^i"fra^"nto ao Einanceiro para pagamento'

Art. 3" - Dê-se cíêncía ao servidor designado e publique-se '

Art. 4o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação'

Àrt. 5" - Revogam-se as disposiçôes em contrário'

Registre- se,

Publique-se,

Cumpl:a-se.

ITAITUBA - PA' 11 de MarÇo de 2024

DIO
SAUDE

IAMAX CUSTO

EUNDO MUNÍ CI
GESTOR (A) DO CONTBATO

TRÀV SAGRÀÀDO CO RÀÇÃo DE JESUS, S/N
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