
Portaria n"

Contrato n". l018rl2úí;
Rêf . Processo n" . : -r:J..: -.v obi"to contratual: 

"c,r,:e.:r 
1,.

,lemanCas do Fundo l4unicir;ai,*;

ãstado do Pará
Govêrno Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGNÀÇÀO DE TISCÀL DE CONTRâTO

Designâ servido'; r i t-,f á('i.npá1t,tá l-
f lsc;.tlizar a execLrcd ' .iesae ao,n t-1.-á:o.

O(a) Sr (a)IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL,
atribuições Iegais, considerando o disposto no art. 6l
2L de junho de 1993, e a celebração de Contratc
MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRÂTANTE e E.G. DE MELO
CONTRÀTADA.

RESOLVE:

no uso de suas
da Lei 8.666, de
entre a (o)FUNDO
EIRELI-ME como

Art. 1" - Des j-gnar
CPF n" 8l-5.098 .722-43,
contratado.

servidor (a) SORÀIA MENDtrS

acompanhar e fisca.Lizar a
o (a)
para

DÀ SILVA
.xecuÇão

BAT]STA ,
do obj eto

Art. 2" - Determinar que o fj-scal ora designado deverá:

I - zel-ar pelo f i-e1 cumprimento do contrato, ancitando em registro
próprj-o todas as ocorrências à sua execuÇão, detern.inando o que for
necessário à regularizaÇáo das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábif, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e,/ou
materiais fornecidos pela CONTRÂTÀDA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades Iegalmente
estabel-ecidas i

I1I- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas f .rscais
refativas aos serviçoS prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do

TRÀV SAGRÀADO CORÀÇ irr-l ESUS, S,/N



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento'

Àrt. 3" Dê-se ciência ao servidor designado e

Àrt. 4" - Esta Portaraa

Art. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publ i que- se,

Cumpra-se.

entra em vigor na data

disposiçÕes em contrário.

pu):Lrque-se.

de sua publicacão.

ITA] TUBA PA, 0B de Maio de 2018

O CUSTODI O

AL DE SAUDE
DO CCNTRATC

I

rUNDO MUNI
GESTOR (À)

TRÀ./ SAGRÀÂDo CORACÀO DE JESUS, S/N
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