
Estado do Pará
Governo Municipal de lta ituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGNÀçÁO DE F]SCÀT DE CONTR,ATO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscaLizar a execução deste contrato.

e

Portaria n"

Àrt. 1o - Designar
CPE n" 815.098.122-53,
cont ratado .

Contrato no ' 20190030
pêf. Plocêsso no. PREGÃO N' 100,/2018-PP
r.ljeto Contratual: Aquisição de gêneros
necessidades do Fundo Municlpal de Saúde
por um perlodo de 12 (doze) meses.

RESOI,VE :

o(a) Sr(a)IAI'4AX PRÃDo CUSTODIo, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso

atribuiÇôes legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei
2I de junho ãe 1993, e a celebração de Contrato entre
MUNICIPAi DE SAUDE, como CoNTRÀTANTE e JONALDO P. RODRIGUES

como CONTRATADA.

a.Iimenticios
do MunicíPio

para suprar as
de Itaituba-PA,

o (a)
para

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscafizar a
DA S]LVA
exe cuÇão

de suas
8.666, de
a (o ) FUNDO
E]RELI-ME

BATISTA ,
do obj eto

\./ À.rt. 20 - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

T - ze)-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas às ocorrênciai à sua execuÇão, determinando o que for
necãssário à regularização das faftas ou dos defeitos observados, e,

submeter aos seus supàrj-ores, em tempo hábi1, as decisões e as
piávi-dências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

lI - aval-iar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
,materiaisfornecidospelaCoNTRATADA,emperiodicJ-dadeadequadaao
objeto do contrato, e àurante o seu período de validade' eventualmente'
prápo. a autoridade superlor a aplicação das penalj'dades fegalmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos' as notas fiscais

Fls.-

TRÀV SAGRAADO CORÀÇ Ão DE JESUS, S,/N
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relativas aos serviÇos prestados e/ou aos materiais fornecidos' antes do

encamj-nhamento ao Einanceiro para pagamento'

A!t. 3" Dê-se ciência ao servidor designado e publlque-se.

de sua Publicação.Art. 4" Esta Portaria entra em vlgor na data

Alt. Revogam-se as disposições em contrário'

R

Pubfique-sê,

Cumpra-se.

ITAITUBA PA, 3l de Janeiro de 2019

DO CUSTODI O

DE SAUDE

GESTOR (A) DO C NTRATO

I
FUNDO MUN

TRÀV SÀGRÁÀDO coRÀÇÂo DE JEsus, s/N
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