
Portaria n"

À!t. 1o - Deslgnar
CPE no 815.098 ,722-53,
cont ratado .

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL T}E SAUDE

DESIGNAÇÃO DE FXSCAL DE CONTBATO

^--r -14 setvidor Para acom?anharue519t
fiscaÍízar a execução deste contrato'

construção, eIétrico '
do Fundo MuniciPal de

e

contrato- no. 2 0190 313

n"i. p.o""tso tlo ' PREGÃo N" 066/2019-PP
-ru:àa"- c""tratual: Aquisição de. materiai-s de

Ylidráu1ico ê diversos para atender a demanda

Saúde.

o(a) srlalreuex PRADo CUSToDTo' sECRETÁRro DE SAÚDE' no uso de suas

atribuiÇões legais, ãã"Jia"À"ao o a:'"poàiãnã-art' 67 da Lei 8'666' de

2L de junho de 1;'g3;"-;--; ;i:l::-i* 
-ãe contrato entre a (o)EUNDo

MUNTCTPAL DE snuos; 'co;o cor'rinatesir-' e J s EELrx coMERCro como

CONTRATADA.

RESOI..VE:

o (a)
para

DA SILVA
exe cuÇão

BATISTA,
do ob; eto

Att;2o - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro

próprio todas "" -otãiié"ti"ã 
à ,s9a t-*"t"ãát' determinando o que for

necessário a ttq"'-""t"i '"iào 
-at" tartas- ou 'dos defeitos observados' e'

submeter aos "t""-- 
-"i*pãlioi" 

" ' 
em 

- -teinpo 
hábir' as decisões e as

providêqcias gue u1trápà""t"^ u 
"t-r" 

to*fãiência ' nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente' a qualidade dos serviços' prestados e/ou

materiais rot,,"tiiJu 
*;i; 

CoúrnetÀoe-'- à* periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e àurante o seu -periodo 
áe validade' eventualmente'

propor a autoridaâ"'";;t;i;; 
-" 

upiit"çao das penaridades lesarrnente

estabelecidas,

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

Fl..-

TRAV SAGRAADO coRÀÇÃo DE JESUS, s/N



Estado do Pará

",'Ji'J§'fi l,lllF"lilBÊ'Sit'f

serviços prestados e/ou aoÁ materiais fornecidos' antes

";;';i;;";.iro Para Pasamento'

Dê-se ciência ao servidor designado e publiquê-se'

do

relativas aos
encaminh-ement o

Àrt. 3"

Àrt 4o'- Esta Portaria entra em vieol data de sua Publicação '

Àlt. 5" - Revogam-se as disPosiçÕes

Registre-se,

Pub I ique- se ,

CumPra-se '

ITAITUBA - PA, 25 de Novembro de 2 019

I cui'tooro
EUNDO MUNI DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRATO

Flr.-

TRÀV SAGRAADO DE JESUS, S N

em contrário '
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