
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGNAÇÃO DE FISCÀL DE CON?R}^TO

Designa servidor pard aconPanhar
fiscalizar a execuÇãa deste contrato.

Portaria n"

A!t. 1" - Designar
CPF n' 815.098.122-53,
contratado.

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fisca1izar a

Contrato n'.
Rêf . Procêsso. n". :-.triat:'a .,' i.':. ''. : .1 --Di

Objeto Contratual: ,i . r:l I '

:i:.

! (a) lir: (a) I AllÀX PF.ÀDO CUSTODtO, SECRETÀRIO N1UNICIPAIf no uso de suas
;-itribuicÕes legais, considerando o disposto no art. €:l da Lei 8'666, de
2i cie iunho de 1993, e a celebraÇão de Contrat! entre a (o)FUNDO

i,tuNIClPAL DE SAUDE, como CONTRÀTANTE e I À MACHADO .lCl,lERCIC - IqE comÔ

I]CNTRATADA.

RESOLVE:

o (a)
pa ra

DA SILVA
execuÇão

BATISTA ,
do obj eto

Àrt. 2" Determinar quê o fiscaf ora designaCo deve rá:

dos serviços prestados e/ou
periodícrdade adequada ao
de vaI riaie, eve ntua f mente,
das penalidades I ega,Imente

processos, as nÕtas f iscais

I - zelar pelo fiel cumprimento do Contrato, anotando em regiSt]:o
próprio todas as ocorrências à sua execuÇãof determinando o que for
necàssário à regutarização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábit, as declsÕes e as
providências que ultr:apassarem a sua competência, nos Lermos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade
Ínateriais fornecidos pela CONTRÀTADÀ, em

ob j e-.c d,: contrato, e durante o seu periodo
Fropcr a autoridade superlor a aplicaçào
esl-abeLecidas;

III- atestar, for:malmente, nos autos dos

Ào DE JESUS, S/N



reLal,l\ias aos serviÇos prêstados e/ou aos materiais f !rnec.idos, antes do
erncaminhamento ao Financerro para pagamento.

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNOO MUNICIPAL DE SAUDE

]TAITUBA

IAMÀX PRADO CUSTODIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRÂTO

§ r;;

\

ao servidor designado e publique-se.

entra em v.igor na data de sua publicaÇão.

disposiçÕes em contrarro

A!t. 3' - Dê-se ciêncra

A!t. 4' - Esta Portaria

A:ct. 5" - Revogam-se as

DÂ^ i cr rô-êê

Publ ique-se,

Cumpra- se .

PA, 11 de Julho de 2018
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