
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DES IGNAÇÃO DE FISCÀI, DE CONTRÂTO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

Contrato a". 20180281
Ref. Processo n". INEXIGIBILIDADE N' 07/2018-7L

\ábjeto contratual: coNTRATAÇÃo DE SERVIÇo ESPECIA|IZADO,
PARA ê.TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MI]NICIPIO

EM PS I QUIATRIA
DE ITA]TUBA.

O(a) Sr (a)IÀMAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiÇões legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, cie
21, de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o) EUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRÀTANTE e INFECTO SERVIÇoS MEDICoS LTDA
como CONTRATADA.

RESOLVE:

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

servidor (a) SORÀIA MENDES
acompanhar e fiscalizar a

o (a)
par a

DA SILVÀ
execução

BATISTA,
do obj eto

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

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registrc
próprio todas as ocorrêncj-as à sua execução, determinando o que fcr
necessário à regularização das falt.as ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábit, as decisÕes e as
providênci-as que ultrapassarem a sua comPetência, nos :ermos da Iei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades Iegalmente
estabefecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos
relativas aos serviços prestados e,/ou aos

dos proce
materiais

as notas fis cai s
necidos, antes do

F§,**

TRAV SAGRAADO CORAÇ DE JESUS, S/I]

s/



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE

encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

À!t, 3' - Dê-se cj-ência ao servidor designado e publique-se.

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

Àrt. 5" - Revogam-se as disposiÇões em contrár.io.

Regi s t re- se ,

Publ i que - se ,

Cumpra-se.

ITAITUBA - PA, A2 de Agosto de 2018

DO CUSTODIO
FUNDO PAL DE SAUDE

GESTOR (À) ONTRÀTO

I

TRÀV SÀGRÀÂDO COnaçÁo os JESUS, s,/N

Flô
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