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O(a)Sr(a)IAMAXPRÀDOCUSTODIO,SECRETARIOMUNICIPAL,nousodeSUaS
atribuiçOes legais, cons.iderando o disposto no art. 6-l da Lei 8.666, de

2L de junho de 1993, e a celebração de contrato entre a (o)EUNDO

MUNICIPÀL DE SAUDE, como CONTRÀTANTE e R.F.BONEIM- ME como CONTRATÀDA.

RESOLVE:

Àrt. 1" - Designar
CPE n' 815.098 .722-53,
contratado.

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a
o (a)
para

DA SILVA
execuÇão

BATISTA,
do obl eto

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

Í - zel-ar pelo fief cumprimento do contrato, anÔtando em registro
própriotodasaSocorlênciasàsuaexecução,deterrr.inandooquetoT
necàssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitrs observados, e,

submeter aos seus superiores, em tempo hábif, as decisÕes e as

providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Iei''

II - avaliar, continuamente, a qual.idade dos serviços prestados e'lou

materiais fornecidos pela CONTRATÀDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventuafmente'
prápot a autoridade superior a apticação das penalidades Iegalmente
estabelecidas,'

III- atestar, formalmente, nos autos dos process os, as notas fiscais
fornecidos, antes dorelaLivas aos serviços prestados e,/ou ao ateriais

encaminhamento ao Financeiro para pagament o.

TRÀV SAGRÀÀDO CORAÇ Ão DÉ JESUS, S,/N



Estado do Pará
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE

Alt. 3' Dê-se ciência ao servidor designado

Art. 4" Esta Portaria entra em vigor na data

e pul:J-Íque-se.

de -.ua publicaçào.

Àrt, 5" - Revogam-se

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

as disposições em contrário.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRATO
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