
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESTGNAÇAO DE F]§CÀI, DE CONTRATO

D., siçrna seryidor para acoi:r-r-)an,har
f tscalizar a execução deste c:-.ntra to.

al

Contrato n". 20180107
Ref . Processo no. PREGÀO N" C1B/20 r'r.-!?

t Cbieto Cor:tratual: Aqu-isição de mr,i i(:.rmontos çrsicotrópi.cos l,rrcl s,.rpr il
: r :le cês.-q iades do Eundo MunlcipaL ':: Saide.

O (a) Sr (4,.iAMAX PRADO CUSTODIO, SECF.ETÀRIO MUNICIPAL, no usc de suas
aLribuiçÕes legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, ce
2: .le :r.:,rc Ce L993, e a celebraçào de Contrato entre a (o)fUNDO
ivli.li\llC.;PAL ..lli SAUDE, como CONTRÀTANTlil e R.C ZAGALLO IlARQUES CIA 1,1'DA -liFP
ci)no aONIi:. .l'ADA.

RESOLVE:

Portaria n"

Art. 1" - [)esignar
Ci:1.- ;r'' 31 . 98.i22-53,
c.)r)t-r:arLad,

servido: (a) SORAIA I4ENDES
acompani,a. e fiscalizar a

o (a)
pa ra

Art. 2" Determinar que o f isc,,l ora designado clevera:

. - ,:r pelo f ie1 cumpril.er.L - oo conr,'aLo, anoLanoo u r reg.j->'..1 o
proprio t.das as ocorrências à su,r execução, cleterminando c que for
n-ocessárii: à regularizaÇão das faitas ou dos defeitos cbservados, el
submel-,er ,ros seus superiores, ern tempo hábi1, as decisôes e .1s
cr:viclênc::,s que ultrapassarem a sua :cmpetêncla, nos t-et:mos ria lei,:

II - .:',,aliar, continuamente, a r;r,ralidade dos serviços prest.rdos e,/ou
materiars i:ornecidos pela CONTRAT'ÀirA, em periodicidaoe aC=quada r(-)
objeto do .rontrato. e durante o seu oeriodo de validade, even:r.taiment-e,
pr:3pcr a aruto:ldade superior a ;: r:,- icaçàc das pena.Li<1ajes :tt:rã.1 Í..rr-.:'t _e
estabelecr las,'

Ir, I- ,,;,astar, formalmente/ nos t-,!Los dos processôs/ as not-as Iisca_is
relatrvas ros serviços prestados e,/r.u aos materiais fornecidos, antes clo

1\

".<t9/
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en:aminha:t rnto ao Financeiro para paqilmentô.

Art. 3" - Dê-se ciência ao servi :i,:,r desionado e

Art.4" - Esta Portaria entra e:f. ;igor na data

lir

Art. 5' - F:evogatrlt-se as

:..'-:l ., -Se,

.'.li: . ,-se ,

lLtr.lt: , :-r it .

disposiçôes em contrário.

publique-se

de sua publ icação

IAMÀX PRAiiO CUSTOD]O
FUNDO MUNICTPAL DE SAUDE

GESTOR (A) DC CONTRATO
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