
§stado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNOO MUNICIPAL DE SAUDE

Portaria n"

Art. 1" - Designar
CPE n' 815.098 .122-53,
contratado.

servidor (a) SORÀ14 MENDES"DA SILVA
acompanhar e frscalizar a execucào

DESIGNÀÇAO DE EISCÀI, DE CONTRÀTO

Desiqna servidor parâ aconPanhar
físcal-izar a execuÇão deste contraLo.

a

O(a) Sr (a)IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, nô uso de suas
atribuiçÕes legais, considerando o disposto no art. 6l da Lei 8.66É', de
27 de junho 'de 1993,. e a celebração de Contrato enLre a(o) FUNDO

MUNICIPAJ, DE SAUDE, como C.ONTRATANTE e NEGÀO AUTO aENTER COMERCIO DE

PEÇAS E SERVIÇOS LTDÀ-. EPP como CONTRATÀDA.

RESOLVE:

o (a)
pa ra

BATISTA,
do obj eto

Àrt. 2"

III- atestar, formalmente, n

re la t.ivas aos serviços presLados

Determinar que o fiscal ora

autos
e aos

dos processos, as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do

designado deverá:

L - zeLar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
proprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeiLos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábir, as decisÕes e as
providências que ultraPassarem a sua competência, nôs Lermos da Iei,'

fI - aval,iar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em perj-odicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de valldade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicaÇão das penaiidades legalmente
estabelecidas i

DE



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

encaminhatnento ao Ei nan ce r ro

Art. 3' - Dê-se ciêncra

Art.4" - Esta Portaria

Art. 5" - Revogam-se as

Registre- se,

Pub I ique-se.

Cumpra-se.

para Pagamento.

ao servidor desrgnado e pubLique-se '

entra em vigor na data de sua pubficaÇãÔ'

disposiçÕes em contrário '

':t/

de Agosto de 2 018l TAITUBA

O CUSTODIO
DE SAUDE

DO CONTRATC

PÀ, 0l

lAMAX
FUNDO MUNI

GF,STOR (A)

CA,] DE JESUS, s ,/ !,,1
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