
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNIGIPAL DE SAUDE

DESIG:NÀçÃO DE FISCâL DE CONTR;LTO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscaLizat a execução deste contrato'

ê

Contrato no. 20200039
nài. ,ro.""so no. PREGÃo N' 083/2019-PP

ôil"a" Contratual: Aquisição de .gêneros
neãessidades do Fundo Municipal de Saúde

vpelo periodo de 12 (doze) meses '

Portaria no

Àtt. 1" - Designar
CPE no 815.098 .122-53,
cont ratado .

RESO],VE:

servidor (a) SORÀIA MENDES

acompanhar e f j-sca1i zar a

alimentícios
do MuniciPio

para suPrir as
de Itaítuba-PA,

O(a) SI (A)IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETÁRIO DE SAÚDE, NO USO

atribuiçÕes legais, ããn"iatt""ao o disp-osto no art' 67 da Lei

2t de j unh'o de 1'gg3;"-;--; celebr-ação de Contrato entre

MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRATANTE e JONALDO P' RODRIGUES

como CONTRATADA.

DA SILVA
execução

de suas
8.666, de
a (o ) FUNDO

EIRELI -ME

BATISTA,
do obj etoo (a)

pa ra

A!t. 20 - Determinar que o fiscal- ora designado deverá:

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

oróprio todas as octrrênciaã à sua "'""uàáo' 
ieterrnj'nando o quê for

necêssário a ,ugt'r"t"i"iào das faltas ou 'dos defeitos observados' el

submeter aos ".'" 
--"-t.rpãtiot"u' 

em 
- ^t1]mPo 

hábil' as decisôes e as

providências que ultrãfá="ut"rn u 
"t.r" 

to*fãiêncla' nos termos da lei;

fI - avaliar, continuamentef a qualidade dos servj-ços' prestados e/ou

materiais fornecioos 
'pJi" --cboitnerÀ11'- àm periodicidade adequada ao

obieto do contrato, " 
àrrrrnt. o seu períoão áe variaade, eventualmente,

ptápot a autori-dadt= ";;;i;; 
-u- 

'piitu-ç-J 
at" penalidades resalmente

estabelecidas;

III- atestar, formalmente '
nos autos rocessos, as notas f iscais

TRAV SAG RÀADO CO DE JESUS, S,/ N f



-----

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

serviços prestados e/ou aos materj-ais
ao Einanceiro Para Pagamento '

Dê-se ciência ao servi'dor designado e

Esta Portaria entra em viggt na data

fornecidos, antes do
relativas aos
encaminhamento

A!t, 3o

Àrt. 4o

IAMAX P

T.UNDO MUNICIPA1 DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRÂTO

A!t.5" Revogam-se as disposições em contrário'

Registre-se,

Publiqué-se,

Cumpra-se.

publique-se.

de sua Publicação '

] TAI TUBA PA, 13 de Fevereiro de 2020

STODIO

TRÀV SAGRÀADO CORÀÇÃO DE JESUS, S/N
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