
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO II'IUNICIPAL DE SAUDE

DESIGNAçÃO DE FISCAÍ, DE CONTB,ATO

Desiqna servidot Para acomPanhar
fiscal-izar a execução deste contÍato'

Portaria n"

Art. 10 - Designar
CPE no 8l-5.098 .L22-53,
contratado.

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscafizar a

Contrato n". 2 019 016 3
Rêf,. Procêaso no. PREGÃO N" 021l2019-PP

.- bjêto Contratual: Aquisição de derivados de petróIeo para

demanda das secretarias, Eundos de Assistência sociaf, EducaÇão,

Municípi-o de ltaituba

RESOI.,,VE :

O(a) ST(A)IA}TAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, NO USO dC SUAS

atribuiçÕes legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

it de "junho ãe 1gg3, e a celebração de contrato entre a(o)EUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATANTE E J D C DE OL]VEIRA EIRELI - ME

como CONTRATADA.

DA SILVA
exe cução

e

suprir a
Saúde e

BATISTA ,
do obj eto

o (a)
pa ra

Azt-. 2o Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necãssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados' e'
submeter aos seus supériores, em têmpo háb1l' as decisões e as

prã"iae".ius que ultrapassarem a sua competência' nos termos da lei;

II - aval-j-ar, contj-nuamente, a qual-idade dos serviços prestados e/ou

materiais fornecidos pela CONTRATÀDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de vafidade' eventual-mente'
piápo. a autorldade superior a aplicação das penalidades legafmente
estabelecidas;

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

Flâ-

TBÃV SAGRÂADO aoRÂÇÃo DE JESUS, S/N



Estado do Pará
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3" - Dê-se ciência

À!t. 4o - Esta Portaria

Àrt. 50 - Revogam-se as

Regj-stre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

de sua pubficaÇão.entra em vigor na data

disposições em contrário.

ITAITUBA - PA, 10 de Abril- de 2019

]AMAX CUSTODIO
FUNDO MUNIC

GESTOR (A)
DE SAUDE

DO CONTRATO

Ft§._

TRÃV SÀGRÀÀDO CORAÇÃO DE JESUS, S,/N
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