
E§tado dc Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE

Portaria n"

À!t. 1" - Designar
CPE n" 815.098.122-53,
contratado.

servidor (a) SORÀIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a

DESIGNÀÇAO DE §ISCÀI, DE CONTRÀTO

Desiqna servrdci i--,1rá a.:c,npan.h a r
fiscafizar a execuÇJ, deste aontl:ato.

Contrato n" . I .1 : ),):' 'l
Ref. Processo n". '!ail.|: :' il:i'... ;-ll

v Objeto Contratual: A,lir i:r-..1,1'l 'I ll'..1 -. i'l'lEll'-'lil - . :.
ir:-il i1 r!1'!i,1.,L1. a 1:!ll;:3ir I:rLr-I..i i':-.:1". I i,"r -L' -' .

O(a) Sr (a) IAMÀX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPÀL, no uso de suas
atribuiçÕes legaís, considerando o dísposto no art. 67 da Lei 8'666, de
2t de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o) EUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRATANTE e D M C MESSIÀS EIRELI - EPP como

CONTRÀTADA.

RESOLVE:

o (a)
para

DÀ SILVÀ
execução

BÀTISTA,
do obj eto

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

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrênclas à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seüs superiores, em tempo hábil, as decisôes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Iei,'

I1 - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRÀTÀDA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade/ eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas;

III_
r:e l at irzas

atestar, formalmente, nos autos
aos serviços pLestados ê/ou aos

dos processos, as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do
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encaminhamento ao Einanceirô para pagamento.

Art. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Art. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5" - Revogam-se as disposiçÕes em contrário.

L. g i s L re - se,

Pub 1 i que-se,
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