
Estado do Pará
Governo Municipal dê ltaituba

FUNOO MUNICIPAL DE SAUDE

DESrGÀrÀçÀO DE FISCÀI, DE CONTRjà,TO

Designa servidor para aconpanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

Portaria no

Àrt. 1o - Designar
CPE n" 815.098.722-53,
contratado.

servidor (a) SORÂIA MENDES
acompanhar e fisca.I.izar a

Contrato n". 20200085
Rêf. Processo n". PREGÃO N' 007/2020-PP
^bjeto Contletua1: Aquisição de recarga de gás de cozinha, oxigênio

\íedicinaL e de solda, vasilhames domésticos, cilindros e produtos
diversos para suprir a necessidade das Secretarias, Eundos de Saúde,
Assistência Sociaf, EducaÇão e Município de ltaituba.

O(a) Sr (a)IAMAX PRÀDO CUSTODIO, SECRETÁRIO DE SAÚDE, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no art, 67 da Lei 8.666, de
2l de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)EUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATANTE E LOG COMERCIO DE GASES DERIVADOS
DO AR LTDA como CONTRATADA.

RESOLVE:

o (a)
pa ra

DA SILVA
execução

BÀTISTA,
do obj eto

Art.2" Determ.inar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submet.er aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serv.iços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRÀTADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,
propor a autorj-dade superior a aplicação das penalidades l"egalmente
estabelecidas;

D

TRAV SAGRÀADo CoRÀÇÃo DE JESUS, S/N
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III- atestar, formalmente, nos autos dos processos' as.notas
relativas aos servlçã" 

- p"tttao = e/ou aos materiais fornecidos'
encamj-nhamento ao Einanceiro para pagamento'

fiscai-s
antes do

Att.30 - Dê-se ci-ência

À!t. 4" - Esta Portaria

Art. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publ i que - se ,

CumDra- se .

ao servidor designado e

entra em vigor na data

disposições em contrário '

lTAITUBA

IAMAX PRÀDO CUSTODIO

EUNDO MUNÍCIPAL DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRATO

publique-se.

de sua Publicação.

PA, 11 de MarÇo de 2O2O
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TRAV S AGRAÀDO CORAÇAO DE JESUS, S/N
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