
Estado do Pará
Governo Municipal de lta itu ba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DES IGNAçAO DE FISCAI, DE CONTP"ATO

Desígna servidor para acompanhar
fiscalizar a execüÇãa deste contrato.

e

Àrt, 1" - Des ignar
CPF n" 815.098.L22-53,
contratado.

servidor (a) SORAIA MENDES
acompanhar e fisca1izar a

CoDtrato n". 20200087
Rêf,. Plocesso no. PREGÃO N' 003,/2020-PP
objeto Contratual: ContrataÇão de empresa funerária para atender o Fundo

\-<r:nicipal de Saúde de Itaituba-PA, conforme especificidades constantes
no termo de referência anexo do presente procedlmento .Iicitatorlo.

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

atribuiçÕes Iegais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8.666, de
2l de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATANTE E PRIMMA SERVIÇOS PÓSTUMOS &

AMBULÂNC]AS LTDA EPP COMO CONTRATADA.

RESOLVE:

o (a)
para

DA S]LVA
e xe cuçã o

BATISTA ,
do obj eto

Àrt. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - ze.l-ar pelo fiel cumprimentÕ do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determj-nando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e as
providências que u.It.rapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamênte. a qualÍdade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventua.l-mente,
prôpor a autoridade superior a aplicação das penalidades legal-mente
estabêlecidas;

IIl- atestar, formalmente, nos autos do ocessos, as notas f i-sca j-s

D

Fls._

TRÀV SAGRÀÀDO CORÀÇ O DE JESUS, S

Portaria n"
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relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art. 3o - Dê-se ci-êncla

Art.40 - Esta Portaria

Àrt. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposiçÕes em contrá.rio.

ITAITUBA - PA, 16 de MarÇo de 2420

CUSTODIOI
EUNDO MUNI

GESTOR (A)
DE SAUDE

TRATODOC

TRAV SAGRAÀDO CORAÇÀO DE JESUS, s /N
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