
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNOO MUNICIPAL DE SAUDE

Portaria n"

DESIGNAÇAO DE FISCÀL DE CONTRATO

Contrato n". .1018C2u1
Ref . Procêsso n". ' i-.LJiC. '. - üir ... . ; b-Í)

vob3eto

Desiqna se rv-r do: rrdlã aconpanhar
fiscafizar a execuÇ.,o deste contrdto.

Coniratual: 1: - r .:

O(a) Sr(a) IAMAX PRADO' CUSTODIO; SICRUTARIO MUNIC]PAL,
atribuições legais, consi'derando o di-sposto no art. 67
2l de j unho de 7993, e a celebração de Contrat,l
FIUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRATANTE e TERILENE SIMOES
CONTRATADA.

RESOLVE:

no uso de suas
8.666, de
a (o)FUNDO

da Lei
entre

ÀGU1ÀR - l'{E como

Àrt. L" - Designar
CPF no 815.098.122-53,
contratado.

servidor (a) SORÀIA MENDES
acompanhar e fiscafizar a

o (a)
pa ra

DA S I Í-VA
execucão

BATISTA ,
do obj eto

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

f - 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 defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábif, as declsÕes e as
providências que uLtrapassarem a sua competência, nos termos da le j-;

II - aval-iar, cont.inuamente, a qual j-dade dos serviços prestados e,/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADÀ, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
pl:opor a autoridadê superior a aplicação das penaLidades legalmente
estabelec idas,'

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

TRÀV SAGRÀÀDO CORACAO DE JESUS, S/N
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relativas aos serviços prestados e,/ou aos maleriais fornecidos, antes do
encami-nhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art. 3" - Dê-se ciência ao ser:vidor designado e pubirque-se.

Àrt. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacào'

À!t. 5" - Revogam-se as dísposiçÕes em contrário.

D1^ i cr rô-cê1\çYtUu!! u!,

Pub I ique- se,

Cumpra- se

ITAITUBA PA, 24 de Julho de 2018
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