
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGNAÇÃO DE TISCÀ! DE CONTRATO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

Contrato n'. 20180252
Rêf. Processo no. PREGÃO N" 053,/201E-PF

\, Objeto Contratual: Àqui-sição de equipamenLos odcntci. ri':os para aLender
as necessidades do Eundo Irlunicipal de Saúde.

O(a) Sr (a)IÀMAX PRADO CUSTODIO, SECRETÀRIO MUNICIPÀL, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no art- 6'l da Lei 8.666, de
21, de junho de L993, e a celebração de Contrato entre a (o)EUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRÂTANTE e D M C MESSIÀS EIRELI - EPP como
CONTRATADA.

RESOLVE:

Portaria n"

Àrt. 1" - Designar
CPE n" 815.098.L22-53,
contratado.

servidor (a) SORAIA MENDES
acompanhar e fiscalizar a

o (a)
pa ra

DA SILVA
exe cuÇ ão

BATISTA,
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 ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defej-tos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisões e as
providências que uJ,trapassarem a sua competência, nos termos da lei;

fI - avaliar, continuamente, a qualidade
materiais fornecj-dos pela CONTRÂTADA, em
objeto do contrato, e durante o seu período
propor a autoridade superi.or a aplicação
estabelecidas;

dos serviços prestados e/ou
perrodicidade adequada ao
de validade, eventualmente,
das penalidades legalmente

III- at.estar, formalmente, nos autos
relativas aos serviços prestados e,/ou aos

processos, as notas f isca j-s
ter j- ai s fornecidos, antes do

dos

TRÀV SÀGRÀÀDO CORÀ O DÊ JESUS, S/N
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encaminhamento ao Financelro para pagamento.

Àrt. 3' - Dê-se ciência ao servidor designado e puLrlique-se.

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

Àrt. 5" - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário.

Dô^ i êt-rô-ê^

Publ ique-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA - PA, 18 de Junho de 2018

I CUSTODIO
EUNDO MUNI

GESTOR (A)
IPAL DE SAUDE
DO CONTRÀTO

TRÀV sÀGRÀÀDo coRÀÇÃo DE JESUS, S/N
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