
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DES rGNAçÀO DE FrSCÀr DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

e

Coatrato n", 201,90209
Ref. Processo n". PREGÃO No 021 /2A19-pp

*-?bjeto. contratual: Aquisiçâo de materiais de expediente para suprir as
necessi-dades do Fundo Municipal de saúde do Municipio de rtaituba-pA.

o(a) sr (a)TAMAX PRADO cusroDro, SECRETARTO MUNrcrpAL, no uso de suasatribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei g.666, de2l de junho de f993, e a celebração de Contrato entre a (o)FUNDO
MUNIC]PAL DE SAUDE, COMO CONTRATANTE e R CUNHA COMERC]O DE VARIEDADES
EIRELI como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

Portaria n"

Àrt. 1o - Designar
CPE no 8f5.098 .122-53 1

contratado.

servidor (a) SORÀIA MENDES
acompanhar e fiscalizar a

o (a)
pa ra

DA SILVA
exe cução

BATISTA ,
do obj eto

A!t. 2o Determinar que o f.iscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumpri-mento do contrato, anotando em registropróprio todas as ocorrências à sua execução, determ.inando o gue for
necessário à reqularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e asprovidências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

rr - aval-iar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/oumateriais fornecidos pela CoNTRATADA, em periodicidada adequada aoobjeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,propor a autoridade superior a aplicação das penaridades legalmente
estabelecidas;

rrr- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscaisrefativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do

TRÀV SAG RÀADO CORÂÇÃO DE JESUS, S /N



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

I TAI TU BA PA, 08 de Maio de 20L9

I
FUN

STODIO
DE SAUDE

RÀDO CU
DO MUN

GESTOR (A) DO CONTRATO

Fl6._

TRÀV SAGRÀÀDO coRÀÇÀo DE JESUS, S/N

encaminhamento ao Einancej"ro para pagamento.

àrt. 3" - Dê-se cj.ência ao servidor designado e publique-se.

A!t. 40 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Àrt. 5" - Revogam-se as disposiÇões em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra- se r
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