
Estado d<t Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGNÀÇÃO DE FISCÀL DE CONTRÀTO

Designa servidor Para acomPanha r
fiscafizar a execuÇ.io deste contrato-

Portari.a n"

Àrt. 1" - Designar
CPF n' 8i5.098.122-53,
contratado,

se'rvldor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscaliza r a

O(a) Sr (a) IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso
atribuiçÕes Iegais, consid.qrando o disposto no art. 67 da Lei
2L de junho de 7993, e a celebraÇão de Contrato entrê
MUNICIPAL DE SÀUDE, COMO CONTRÀTANTE E D M C MESSIAS E]RELI _

CONTRATADA.

RESOLVE:

de suas
8.666, de
a (o)FUNDO
EPP como

BATISTA ,
do ob j eto

o (a)
para

DA SILVA
execução

Art. 2' Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em reqistro
próprio todas as ocorrênci-as à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábl1, 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 peta CONTRÀTADA, em periodicidade adequada ao

ob]eto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
própor a autoridade superior a apticação das penalidades Iegalmente
es tabe I ec.idas ,'

IIl- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais

TRAV SÀGRÀADO CORÀÇ Ão DE JESUS, S/N
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reIàLivas aos serviços pt:estados el'ou aos materiais f:rnecidos, arrtes do

encaminhamento ao financeiro para paganrento.

Art. 3" - Dê-se ciência

Àrt.4" - EsLa Portarià

Art. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra- se .

ao servidor designado e publrque-se.

disposições em contrárro.

ITAITUBA - PA, 24 de Jufho de 2018

] AMÀX PRADO CUSTODTO
EUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRATO

entra em vígor na data de sua publicaçào.

TRÀV SAGRÀÀDC 
'

DE JESUS, S/N
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