
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Portaria no

A!t. 1" - Designar
CPF no 815.098 .L22-53,
contratado.

DESIGNÀçÃO DE FISCâI DE CONTR,AEO

Designa setvidor Para acomPanhat
f iscal-izat a execução deste contrato'

e

contrato n". 20190286
Ref. Processo n". PREGÃO N' 063/2019-PP
ôLrjeto Contratual: Aquisição de materiais
t*ãessidades do Eundo Municipal de Saúde '

ortopédicos Para atender as

no uso de sua s
da Lei 8.666, de
entre a (o) EUNDO

como CONTRÂTADA.

O(A) ST (A)IAMAX PRADO CUSTODIO' SECRETÁRIO DE SAÚDE'

átiiuriç0"" legais, considerando o disposto no art' 67

ãi--ã"-'l"nrro ãe 1993, e a celebraÇ-ão de contrato
úur.rrcrpel DE SAUDE, como CoNTRATANTE e L'M' P'CORREA-EPP

RESOI.,\IE :

o (a)
pa ra

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a
DA SILVA
e xe cuÇão

BATISTA ,
do obj eto

Alt. 2" - Determinar que o fiscaf ora designado deverá:

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

ç,óprio todas as -ocorrência! 
à sua execução' determinando o que for

necessário a ..g'l'u"t"i 'ãiào 
a"" faltas ou 

-dos defeitos observados' el

submeter aos ".r='- ".,pàiiot.", 
em tempo hábil' as 

- 
d^e-cisÕes e as

providências que urtrapà""utu* u 
"'"tu 

to*pátêncj-a' nos termos da lei;

II - avaliar, continuamentê' a qualidade
mateiiais fornecidos pela CONTRATADA' em

obieto do contrato, e àurante o seu período

;;á;;; ã á"lo'iaua' superior a apricacão
estabefecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, aS. nÔtas

rerativás uo" ttt"içà;-;;;;i;â"" e/ou ao.s materiais fornecidos/

";;;i;;;*;',io 
u" Einanãeiro para pasamento'

dos serviços Prestados e/ou
periodicidade adequada ao

áe validade, eventualmente '
das penalidades Iegalmente

fiscais
antes do

TRAV SÀGRÀADo c ÓE JESUS, s/N



Estado do Pará

"r;';l',11,*r,'rlB?'Stf="

Att. 30

Art. 40

A!t. 5"

Dê-se ciência ao

Esta Portaria entra em vigor na

Revogam-se as disPosiçÕes em contrário '

servidor designado e publique-se '

data de sua PubI icação '

ITAITUBA - PA' 05 de Novembro de 2 019

lAMAX CUSTODÍO

EUNDO MUN DE SAUDE

GESTOR (A) DO TRATO

Registre-se'

PubI ique- sê '

CumPra-se '

Fls.-

TRAV DO
DE JE SUS, s/N
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