
Estado da Pará
Governo Municipal de ltaitüba

FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE
I

DESIGNÀÇÀO DE FISCÀL DE CONTRT\TO

Portari-a n"

À!t. 1" - Designar
CPF n' 815.098 .L22-53,
cont ratado .

Des i,Jna servrcrai- j'er a
, ,^.',j-:. 'lo s

.:i i.:

acc)mpdnha r
t€ aoxtrdt.r.

Contrato n". '. .: ,,...
Ref . Processo n'.
Objeto Contratual: a. ,:1 i

O (a) Sr (a) IAMAX PRÀDO CUSTODIO, SECRETARIQ , MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiçÕes legais, considerandc o disposto no art.67 da Lei 8.6ú6, de
2), de junho de 1993, ê a celêbracão de Contrat.-, entre a (o)FUNDO
l"lul'iICIPAL DE SAUDE, icomo COIITRÀTAI.ITE e A IMÀGEI'4 COI'lEP.--IO E SERVIÇOS LTDA
como CONTP,ATADA.

RESOLVE:

o (a)
para

servicio r (a) SOR\IA MENDES
acompanhar e fiscali zar a

DÀ S]LVA
execuçào

BATISTÀ,
do obj eto

Àrt. 2"

I - zelar pelo fiel cumpr.imento do contrat.o, an:t.'rndo em reglstl:Õ
proprio todas as ocorrências a sua execuÇão. c]etelminarLdo o que fÕr
necessárioàregularizaÇãodaSfâltaSoudosdefei-lsÔbSe}:Vad.:S,
submeter aos seus superiores, em '-empo hábi l, iis ,leclsÔes e as
prcvidências que ultrapassarem a sua competência, nÕs r-e]:mos Ca 1ei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
mater.iais fornec.idos pel-a CoNTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autorid.ade superior a aplicação das penalidades legalmente
es t abelecidas ;

Determinar .que o f.iscal ora designado cievera:

TII-
relativas

atestar, forma Imen dos processos, as notas fiscais
materiais f ,':rnecidos, antes do

nos auto s
aos serviços presta e ,/ ou aos
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encaminhamento ao Einanceiro para pagament-o.

Art. 3" - Dê-se ciência ao ser',rfdor designaio e puol:que-se.

Esta Fortaria entra em vigor

\

na data de sua publicação.Àrt. 4"

Art.5" Revogam-se as disposicÕes em contrárro.

Registre-se,

Pub1ique-se,

Cumpra-se.

F'

1À1"14

!.U1.;DO MJN E SAUDE
GESTOR (A) DO TC
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