
DES IGNÀÇÃO DE EISCÀl DE CONTRÀTO

Designa servidor Para ac,cmPanhar
fiscalizar a execuÇãa deste cantrato.

(j

Contrato n". 20180281
Ref. Procêsso n". PREGÃO N" 066/2018-PP
Objeto Contratual: Àquisição de equipamentos e
para a Unidade de Pronto Atendímento - UPÀ, para
Fundo Municipal de Saúde de Itaituba-Pa.

Portaria n"

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

servidor (a) SORÀIA MENDES
acompanhar e fiscalizar a

materlais
atender

perrnanentes
cienanda cio

O(a) Sr(a) IÀMAX PRÀDO CUSToDIo, SECRETARIo MUNICIPAL. no usc de suas
atribuições legais, considerando o disposto no art. 6'l da Lei 3.666, de
2L de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)FUNDo
MUNICIPAL DE SÀUDE, como CONTRÂTANTE e L. C SA CoMERCIO E SERVIÇOS como
CONTRATADA .

RESOLVE:

o (a)
pa ra

DÀ SILVA
execuÇão

BATiSTA,
do obj eto

AÍt . 2' Determinar que o fiscal ora designado dever:a:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotendo em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superj-ores, em tempo hábi}, as decisões e as
providências que u.l-trapassarem a sua competência, nos termos da iei,'

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços presLados e,/ou
materiais fornecj-dos pela CONTRATADA, em periodicioade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,
propor a autoridade superi-or a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas;

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

Fl§.

TRÀv sAGRÀÀDo coRÀÇÃõ DE JEsrJs, s/N

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecicios, árnLes cio
encam.inhamento ao Einanceiro para pagamento.

Àrt. 3" - Dê-se ciência

Àrt.4" - Esta Port a r ia

Àrt. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e pubiique-se.

entra em vigor na data de sua pubL-icação.

disposições em contrár.io.

] TA] TUBÀ PA, 24 de Ju,Lho de 2 01 8

IAMÀX PRÀDO CUSTODIO
FUNDO MUNICÍPAL DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

Fb_

TRÀv sÀGRÀÀDo coRÀçÃo DÊ JESUS, S,/N


		2018-08-17T11:04:00-0300
	IAMAX PRADO CUSTODIO:74293095268




